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НАКАЗ 

від 17 квітня 2018  року                                        № 242/о 

 

Про проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

результатів навчання, здобутих на основі  

повної загальної середньої освіти,  у 2018 році 

в місті Кропивницькому 

Відповідно до Календарного плану підготовки та проведення в 2018 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 19.09.2017 року № 1287, Порядку проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 10.01.2017 року № 25 «Деякі питання нормативного забезпечення 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти», згідно з наказом Міністерства освіти і науки 
України від 03 лютого 2015 року № 85 «Про затвердження Порядку 
використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання» (із змінами, затвердженими наказом Міністерства 
освіти і науки України від 03.11.2017 року № 1447 «Про внесення змін до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 03.02.2015 р. № 85»), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2017 р. за № 1436/31304, 
згідно з Регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання в 2018 році, затвердженим наказом Українського центру 
оцінювання якості освіти від 26.01.2018 року № 24 «Про затвердження 
документів, що регламентують роботу пунктів проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання в 2018 році» та з метою забезпечення організованого 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2018 року  

НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити: 

1) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань                      

ЗНО-2018; 

2) за необхідності, на час проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, внести зміни до режиму роботи навчальних закладів, на базі яких 

створені пункти проведення ЗНО; 

 



 

         3) у кожному пункті проведення ЗНО забезпечити дотримання вимог 

Регламенту роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 

2018 році; 
 4) явку педагогічних працівників, залучених до проведення ЗНО; 

        5) розміщення інформації про мережу пунктів проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 2018 року на офіційних сайтах закладів загальної 

середньої освіти. 
2. Головному спеціалісту відділу інспектування навчальних закладів 

Гавриш С.А.: 

1) спільно з місцевими органами управління охороною здоров'я та 
територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України організувати 
під час проведення ЗНО надання першої медичної допомоги абітурієнтам і 
персоналу пунктів проведення ЗНО та охорону правопорядку в місцях 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 

2) прийняти участь у роботі пунктів тестування в якості відповідальної 

особи за проведення ЗНО в окрузі зовнішнього оцінювання (22, 24, 29 травня; 

01, 04, 06, 08, 11, 13 червня 2018 року); 

3) розмістити інформацію про мережу пунктів проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 2018 року на офіційному сайті управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького. 
 3. Головному спеціалісту відділу юридичного та фінансового забезпечення 

Прудко Н.В.: 

         1) здійснити організаційні заходи щодо формування списків персоналу 
пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів 
ЗНО. 
         4. Директору центру методичної та соціально-психологічної служби 

Пахолівецькій М.В.: 

         1)  організувати навчання педагогічних працівників, залучених до 
роботи в пунктах проведення ЗНО. 

 5. Координацію діяльності щодо виконання цього наказу покласти на 

начальника відділу інспектування навчальних закладів управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького Кумпан С.Г. 

        6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник управління освіти                 Л. Костенко 

 

  

 

 

 

Гавриш С.А. 24 57 49 

 

 

 



 

 

 

 

Мережа пунктів ЗНО  

на базі закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького 

 

 

Повна назва пункту ЗНО К-ть 

аудиторій 

ШБ 
відповідального 

за пункт ЗНО 

1 

Гімназія № 9 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

16 Євміна 
Олександр Іванович 

2 

Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання 
"Загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 17 - центр 
естетичного виховання "Калинка" Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області 

14 Шевченко 
Наталія Олександрівна 

3 

Комунальний заклад "Навчально-виховне 
об'єднання "Багатопрофільний ліцей-фізико-
математична школа-загальноосвітня школа                                
І-Ш ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької 
творчості "Надія" Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області" 

27 Гарбузенко 
Віктор Дмитрович 

4 

«Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів - ліцей № 19- позашкільний 
центр» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

17 Шаров 
Юрій Михайлович 

5 

Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання 
"Загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 31 з 
гімназійними класами, центр дитячої та юнацької 
творчості "Сузір'я" Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

18 Тиханська 
Тетяна Іванівна 

 

6 

Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання 
"Загальноосвітній навчальний заклад І-Ш ступенів           
№ 20 - дитячий юнацький центр "Сузір'я" 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області" 

20 Колосова 
Світлана Олегівна 

7 

Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання 
"Загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 24 - центр 
дитячої та юнацької творчості "Оберіг" 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" 

17 Самохвал Ірина 
Василівна 

8 

Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання 
№ 25 «Загальноосвітня школа І-Ш ступенів, 
природничо-математичний ліцей, центр 
позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» 

21 Матяшова 
Лілія Петрівна 

9 

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс 
"Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад 
I-Ш ступенів № 26 - дошкільний навчальний заклад - 
дитячий юнацький центр "Зорецвіт" Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області" 

24 Ярова 
Олена Василівна 

10 

Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання 
№ 35 «Загальноосвітня школа І-ІП ступенів, 
позашкільний центр Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

20 Конопат 
Юрій Олексійович 

 

 

 


