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НАКАЗ 

 

від 02 листопада 2017 року                                                       № 893/о 

 
Про проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

з питань зовнішнього незалежного оцінювання  2018 року 

 

        З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році  

 
НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів:  

     1) розробити план заходів щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи з питань зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року                                 

(далі – ЗНО-2018); 

     2) до 06 листопада 2017 року призначити відповідальну особу за формування 

комплектів реєстраційних документів випускників, які складатимуть державну 

підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання; 

      3) протягом листопада - грудня 2017 року провести інформаційно-

роз»яснювальну роботу з учнівською, педагогічною і батьківською 

громадськістю щодо особливостей реєстрації та проведення пробного                            

ЗНО - 2018; 

      4) до 12 грудня 2017 року оновити базу даних про навчальні заклади на 

сайті Українського центру оцінювання якості освіти (розділ «Заклади освіти») 

та надати до управління освіти інформаційну картку навчального закладу за 

підписом керівника та завірену печаткою закладу освіти; 

      5) провести наради, семінари, класні години, зустрічі та інші заходи з 

учнівською, педагогічною, батьківською громадськістю щодо підготовки та 

проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти; 

      6) інформацію про проведену інформаційно-роз’яснювальну роботу з 

питань ЗНО-2018 надавати до управління освіти (щомісяця до 03 числа); 
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      7) розмістити на стендах, в інформаційних та предметних 

куточках, на офіційних веб-сайтах закладів освіти інформаційні матеріали з 

питань  ЗНО-2018. 

     2. Директору центру методичної та соціально-психологічної служби 

управління освіти Кіровоградської міської ради Пахолівецькій М.В.: 

     1) ознайомити вчителів-предметників з програмами ЗНО та специфікаціями 

тестів. 

 3. Головному спеціалісту відділу інспектування навчальних закладів 

управління освіти Кіровоградської міської ради Гавриш С.А. даний наказ 

довести до відома керівників загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів.  

 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник управління освіти                                                              Л. Костенко 
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