
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

 

Н А К А З 

 

Зачепилівка 

07.03.2019                                                № 41 
 

Про направлення учнів 11-х класів в         

м. Красноград для проходження пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання з 

української мови і літератури 

 

       Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну 

середню освіту», Указу Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 «Про 

додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Порядку 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 533), 

постанов Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні 

заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти» (зі змінами), від 27.08.2010 № 796 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності»,  від 15.04.2015 № 222 «Про 

затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-

педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання», спільного наказу Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 

23.07.2010 №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг 

державними та комунальними навчальними закладами»,  зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за №1196/18491, наказів 

Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 № 1277 «Про затвердження 

Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання» (із змінами), від 

03.02.2016 № 77 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного 

оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної 

загальної середньої освіти», від 03.02.2015 № 85 «Про затвердження Порядку 

використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання», від 29.08.2016 № 1027/900 (спільний з МОЗ) «Деякі 

питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах 

осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність»,  від 
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22.08.2018 № 931  «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції 11.09.2018 

№ 1030/32482, наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 

12.10.2018 № 154 «Про проведення пробного незалежного оцінювання в 2019 

році»,  з метою організованого проходження випускниками старшої школи 16 

березня 2019 року пробного зовнішнього незалежного оцінювання з української 

мови та літератури, наказую: 
 

1. Методисту районного методичного кабінету Ляшенко В.І. здійснити 

організаційно-методичний супровід участі випускників 11-х класів в пробному 

ЗНО з української мови та літератури. 

                                                                                                                     16.03.2019 

2.  Керівникам ЗЗСО  Чернещинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»       

Птиці І.І., Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Загребельній Ю.М.,  

Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гусар Н.М., Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Заваді А.А.: 

2.1. Забезпечити участь випускників 11-х класів у пробному зовнішньому 

незалежному оцінюванні з української мови і літератури   (додаток 1,2)    

                                                                                                                       16.03.2019                     

 2.2. Визначити відповідальних за супровід випускників 11-го класу для участі у 

пробному зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови і 

літератури та покласти на них персональну відповідальність за життя та 

безпеку дітей.  

16.03.2019  

  2.3. Перед від’їздом на пробне зовнішнє незалежне оцінювання перевірити у 

випускників 11-х класів наявність:  

- запрошення; 

- картки учасника пробного ЗНО;  

- паспорта або свідоцтва про народження. 

16.03.2019  

 2.4. Провести позапланові інструктажі з безпеки життєдіяльності з 

випускниками 11-х класів, зробити відповідні записи у журналах.                                                

                                                                                                                       16.03.2019  

3. Керівникам ЗЗСО Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Заваді А.А., 

Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Загребельній Ю.М., КЗ «Орчицької 

початкової школи» Новіковій Т.П. забезпечити підвіз учнів 11-х класів до 

пунктів проведення пробного ЗНО: 

3.1.  Забезпечити підвіз до Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Харківської області   випускників 11-х класів для здійснення 

організованого виїзду до пункту проведення пробного ЗНО.  

16.03.2019 до 08.45 

3.2. Здійснити виїзд від Зачепилівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Харківської області до місця розташування пунктів проведення 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 



м.Красноград : Красноградський коледж Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради  (вул. 

Московська, 47); Красноградський багатопрофільний ліцей Красноградської 

районної ради Харківської області (вул.19 вересня, 119-А) . 

16.03.2019 о 09.00 

3.3. Підвіз здійснити шкільними автобусами: 

 - директору  КЗ «Орчицької початкової школи» Новіковій Т.П. за маршрутом  

В.Орчик – Рунівщина –  Чернещина– Зачепилівка – Красноград; Красноград – 

Зачепилівка – Чернещина – Рунівщина – В.Орчик. Водій  КЗ «Орчицької 

початкової школи» Лебедєв Віктор Іванович здійснює підвіз 3-х учнів та 

вчителя  української мови та літератури Огар Л.С. Чернещинського НВК«ЗНЗ 

І-ІІІ ступенів – ДНЗ»  та 4-х учнів та вчителя  української мови та літератури 

Коломацьку Т.М. Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, медичного працівника 

КНП «Зачепилівська ЦРЛ»  та працівника  Зачепилівського відділення  поліції 

Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області; 

- директору Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Загребельній Ю.М. за 

маршрутом Зіньківщина – Зачепилівка – Красноград ; Красноград – Зачепилівка 

– Зіньківщина. Водій  Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Загребельний Сергій 

Григорович здійснює підвіз 9-ти учнів та вчителя  української мови та 

літератури Мирошниченко О.М.  Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

-  директору  Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Заваді А.А. за маршрутом 

Нове Мажарове – Зачепилівка – Красноград; Красноград –  Зачепилівка – Нове 

Мажарове. Водій  Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  Кравчина Іван 

Павлович здійснює підвіз 6-ти учнів та вчителя української мови та літератури 

Жидко К.І. Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів . 

 

4. Начальнику господарчої групи відділу освіти, молоді та спорту Козині В.В. 

здійснити заходи щодо організації підвозу учасників  пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови і літератури.                    

                                                                                                                      16.03.2019                                                                                                                                                                                   

5. Контроль за виконанням даного наказу  покласти на завідувача районним 

методичним кабінетом Бєляєву А.І. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

 молоді та спорту                                                                      О. ПЕТРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 


