
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Управління освіти  
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел./факс 35 83 42, 
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НАКАЗ 

від 11 травня 2021 року                                      № 242/о 

 

Про проведення основної сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році 

 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від                         

30 вересня 2020 року № 1210 «Про підготовку до проведення у 2021 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти» (зі змінами), Одеського 

регіонального центру оцінювання якості освіти та департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 11 листопада 2020 року № 01-76/370-од «Про 

організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти у 2021 році  в 

Кіровоградській області», постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 21 травня 2020 № 24 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього 

незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового 

вступного випробування в період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» (із змінами) та з метою забезпечення 

організованого проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : 

 

НАКАЗУЮ: 

       1. Керівникам закладів освіти до 20 травня 2021 року: 

       1) організувати проведення додаткової інформаційно-роз’яснювальної 

роботи з питань підготовки до проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти (далі-ЗНО) та інформувати учасників ЗНО про: 

       ознаки респіраторних захворювань, які можуть бути підставою для 

недопущення до проходження тестування; 

       можливість участі у додатковій сесії тестування для осіб, які не будуть 

допущені до тестування за станом здоров’я; 

       протиепідемічні заходи, яких необхідно дотримуватись при участі в 

тестуванні; 

       наявність в учасників ЗНО медичних масок з розрахунку 1 маска на кожні 

3 години; 
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       2) провести консультації з учнями 11-х класів з питання підготовки до 

ЗНО; 

       3) внести зміни до графіка роботи педагогічних працівників, які 

залучаються до проведення зовнішнього оцінювання. 

       2. Керівникам гімназії № 9, НВО № 16, 17, 19, 20, 24, 25, 35, «Мрія»,    

НВК № 26, ліцей «Науковий»: 

       1) підготувати пункти тестування згідно з вимогами до проведення ЗНО у 

2021 році та постановою Головного державного санітарного лікаря України від 

21 травня 2020 року № 24 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного 

оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного 

випробування в період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» (із змінами); 

       2) забезпечити чергування сестер медичних у пунктах тестування; 

       3) організувати чергування працівників у спеціально відведених місцях 

стоянки шкільних автобусів та автомобілів.  

       3. Керівникам гімназії № 9, НВО № 17, 20, 25, НВК № 26,                        

ліцей «Науковий»: 

       1) до 21 травня 2021 року здійснити перевірку технічного стану пристроїв 

для програвання компакт-дисків із звуковим записом, які будуть 

використовуватися під час проведення тестування з іноземних мов; 

       2)  внести зміни до режиму роботи закладів освіти на період проведення 

ЗНО. 

  4. Головному спеціалісту управління освіти Кропивницької міської ради 

Гавриш С.А.: 

        1) організувати проведення перевірок пунктів тестування у переддень 
проведення ЗНО. 
 

         5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник управління освіти                       Лариса КОСТЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Світлана Гавриш 35 83 45 


