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НАКАЗ 

від 10 червня 2020 року                                                  № 283/о 

 

Про проведення основної сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2020 

№ 664 «Про внесення змін до Календарного плану підготовки та проведення в 

2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти», п.28 додатка до 

спільного наказу Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти та 

управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської 

облдержадміністрації від 23.10.2019  № 01-71/775-ОД «Про організацію та 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти, у 2020 році в 

Кіровоградській області», постанови Головного державного санітарного 

лікаря України від 21.05.2020 № 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)», розпорядження Керівника робіт з 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної 

інфекції COVID-19, від 26.05.2020 № 29 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідеміологічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» 

НАКАЗУЮ: 

       1.Керівникам гімназії № 9, НВО № 17, 19, 20, 24, 25, 35, «Науковий 

ліцей», «Мрія», НВК № 26: 

       1) до 25 червня 2020 року створити належні умови для роботи пунктів  

проведення ЗНО відповідно до постанови Головного державного санітарного 

лікаря України від 21.05.2020 р. № 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)»; 
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       2) у період з 25 червня до 17 липня 2020 року забезпечити роботу пунктів 

проведення ЗНО згідно з вимогами до аудиторій та пунктів тестування; 

       3) надавати навчально-методичному центру оцінювання якості освіти КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» оперативну інформацію з пунктів 

пробного ЗНО. 

        2. Головному спеціалісту управління освіти Міської ради                                 

міста Кропивницького Гавриш С.А. організувати: 
        1) спільно з місцевими органами управління охороною здоров'я та 
територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України під час 
проведення ЗНО надання першої медичної допомоги абітурієнтам і персоналу 
пунктів тестування та охорону правопорядку в місцях проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання; 
        2) до 25 червня 2020 року перевірку стану готовності визначених закладів 
освіти до проведення ЗНО. 
 

         3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник управління освіти                           Лариса КОСТЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Світлана Гавриш 35 83 45 

 

 


