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                                                        НАКАЗ 

від 31 березня 2017 року                                                                  № 244/о 

Про роботу експертних груп з питань  

визначення результатів з предметів 

пробного незалежного оцінювання – 2017 

 

З метою належної роботи експертних груп з питань визначення результатів  

з предметів пробного незалежного оцінювання 2017 року 
 

НАКАЗУЮ: 

 1. Керівникам  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області Лозовому В.П., комунальних закладів 

«Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр 

позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» Войній Г.Г., «Навчально-виховне об’єднання 

природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 

– позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

Яковлеву І.В., «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа                          

І-ІІ ступенів – ліцей № 19 –  позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» Шарову Ю.М., «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький 

центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

Колосовій С.О., «Навчально-виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія – П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» Пахомовій С.В., «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» Сторчаусу С.Д., 

«Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

Чередніченко Н.Ю. забезпечити участь педагогічних працівників у роботі 

експертних груп з питань визначення результатів пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 

 

Заступник начальника 

управління освіти                    Є. Серопян

                 
 

Гавриш 24 57 49 
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Додаток 

до наказу управління освіти 

Кіровоградської міської ради 

від 31 березня 2017 року № 244/о 

 

Список педагогічних працівників, 

 задіяних у роботі експертних груп з питань визначення результатів 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року 

(місце проведення: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського,  

вул. Полтавська, 79, каб. 31, м.Кропивницький) 

 

01 квітня 2017 року об 11.00: 

Рожанчук Інна Валентинівна, учитель української мови і літератури 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса 

Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

Голик Олена Валеріївна, учитель української мови і літератури 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

 

08 квітня 2017 року об 11.00: 
Бармак Ірина Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи комунального закладу «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Яковлєва Надія Богданівна, учитель біології комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області; 

Павленко Світлана Олександрівна, учитель біології загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; 

Котов Ігор Васильович, учитель історії та народознавства загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; 

Коляда Світлана Володимирівна, учитель історії комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний навчальний заклад 

«Вікторія – П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; 

Моторна Оксана В’ячеславівна, учитель хімії комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, 

ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Панасенко Олена Михайлівна, учитель хімії та біології комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

ліцей № 19 –  позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області». 
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