
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Н А К А З 

 

 Зачепилівка 

20.05.2019                                                            № 108 

 

Про направлення учнів 11-х класів до  

м. Харкова для проходження   

зовнішнього незалежного оцінювання з 

фізики 

 

Відповідно до  статті 34 Закону України «Про загальну середню 

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

додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», наказу 

Міністерства освіти і науки від 22 серпня 2018 № 931 «Деякі питання 

проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 

1030/32482,  наказу Міністерства освіти і науки від 28 вересня 2018 року № 

1036 «Про підготовку до проведення в 2019 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

освіти», наказу Міністерства освіти і науки від 10 січня 2017 року № 25 

«Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти» (в редакції від 07.12.2018 №1353,   наказу Міністерства 

освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979, спільного 

наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я  

України  від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають 

певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837,   

розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 27.03.2019 

№ 152 «Про забезпечення проведення в Харківській області зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2019 році», додатку № 6 районної програми 

«Шкільний автобус» на 2018-2020 роки (зі змінами), з метою організованого 

проходження учнями старшої школи 30 травня   2019 року державної 

підсумкової атестації з   фізики  за курс повної загальної середньої освіти   у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання та забезпечення рівного доступу 

до якісної освіти, наказую:  

  



1. Директорам    Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів   ( Загребельній Ю.М.), 

Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Заваді А.А.): 

1.1. Забезпечити участь випускників старшої школи у зовнішньому 

незалежному оцінюванні з  фізики (додаток).  

30.05.2019 

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

селищної ради Харківської області випускників старшої школи для 

здійснення організованого виїзду до пункту проведення ЗНО.  

30.05.2019 до 06.50 

1.3. Здійснити виїзд від Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів до місця 

розташування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання з   

фізики  проспект Московський, 45, Московського району м. Харкова 

(Харківський національний технічний університет сільського господарства 

ім.П.Василенка) 

30.05.2019 о 06.50 

1.4. Визначити та покласти персональну відповідальність за життя та безпеку 

дітей під час участі у зовнішньому незалежному оцінюванні з   фізики на 

супроводжуючого: 

-   Мирошниченко Ольгу Миколаївну, вчителя   російської мови та літератури 

Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  класного керівника; 

-  Берлим Валентину Андріївну, вчителя фізики Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

30.05.2019  

1.5. Перед від’їздом перевірити в учнів 11-х класів наявність:  сертифіката 

ЗНО;  паспорта (номер і серія  якого зазначені в Сертифікаті ЗНО); 

запрошення-перепустки. 

30.05.2019  

1.6. Провести позапланові інструктажі з безпеки життєдіяльності з 

випускниками, зробити відповідні записи у журналах. 

30.05.2019  

1.7. Підвіз до місця розташування пункту проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання здійснити шкільним автобусом: 

- Кравчина Іван  Павлович, водій Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

(автомобіль ГАЗ 32213 АХ 6990АЕ)  за маршрутом: 

Нове Мажарове – Зіньківщина – Зачепилівка –  Харків; 

 Харків – Зачепилівка – Зіньківщина – Нове Мажарове.  

2.  Бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту   

Скотаренко Т.О.  здійснити заходи щодо забезпечення паливно-мастильними 

матеріалами. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                          О. ПЕТРЕНКО 
 


