
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, тел./факс 24-43-80, 
Е-mail: osvita@krmr.gov.ua  

  

 

 

НАКАЗ 

від 01 березня  2018 року                                  № 141/о 

 

Про проведення пробного  
зовнішнього незалежного оцінювання 
у 2018 році 

 
На виконання наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 

13.10.2017 року № 150 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного 
оцінювання в 2018 році», п. 16 додатка до спільного наказу Одеського 
регіонального центру оцінювання якості освіти та управління освіти, науки, 
молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації від 08.11.2017 року  
№ 847/01-64 «Про організацію та проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти,  у 2018 році в Кіровоградській області», наказу управління 
освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 
адміністрації від 26.02.2018 № 122-ОД «Про проведення пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році» 

 
НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам комунальних закладів «Навчально -виховне об’єднання 
«Багатопрофільний ліцей - фізико-математична школа - загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 18 - центр дитячої та юнацької творчості «Надія» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», „Навчально-виховне 
об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – 
дитячий юнацький центр „Сузір’я” Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області” „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької творчості „Оберіг” 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”: 
          1) до 23 березня 2018 року створити належні умови для роботи пунктів 
пробного ЗНО; 
          2) 24 та 31 березня 2018 року забезпечити роботу пунктів пробного 
ЗНО згідно з вимогами до аудиторій та пунктів проведення;  
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          3) надавати обласному навчально-методичному центру оцінювання 
якості освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» оперативну 
інформацію з пунктів пробного ЗНО у визначений час. 
          2. Головному спеціалісту відділу інспектування навчальних закладів 
Гавриш С.А.: 
          1) 23 та 30 березня 2018 року здійснити перевірку стану готовності 
визначених навчальних закладів до проведення сесії пробного ЗНО; 
          2) організувати чергування медичних працівників  та працівників 
правоохоронних органів на пунктах пробного ЗНО. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 

Начальник управління освіти       Л. Костенко 
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