
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

Комунальний   заклад   освіти 

«Спеціалізована   середня   загальноосвітня   школа  №142 

еколого-економічного   профілю» 

Дніпровської  міської   ради 

 

НАКАЗ 

  

14.11.2018                                         м. Дніпро                                      № 405/1 

 

Про організацію та проведення  

зовнішнього незалежного оцінювання  

випускників школи у 2019 році 

 Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

та моніторингу якості освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України  від 25.08.2004 №1095 (зі змінами), Порядку залучення педагогічних, 

наукових та науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.04.2015 № 222, 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 № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

від 27.01.2017 за 118/29986, наказів Міністерства освіти і науки України від 

22серпня 2018 № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

11вересня 2018 за 1030/32482, від 28 вересня 2018 № №1036 «Про підготовку та 

проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», з  

урахуванням наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 12 

жовтня 2018 року № 154 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання в 2019 році», спільного наказу департаменту освіти і наук обласної 

державної адміністрації та Дніпропетровського Регіонального центру 

оцінювання якості освіти від 09 жовтня 2018 року № 574/0/212-18/105, наказу 

департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  ради від 29.10.2018 

за №98 «Про організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 

2019 році у місті Дніпро», з метою підготовки і організованого проведення в  

2019 році зовнішнього незалежного оцінювання 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Данюшиній Л.М.: 



1.1.  Забезпечити створення сприятливих умов для участі випускників 

школи 2019 року в зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та 

літератури, математики, історії України, фізики, хімії, біології, географії, 

іноземних мов.   

1.2. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед вчителів, учнів, 

батьківської громадськості з питань проведення ЗНО-2019, в тому числі з 

питань особливостей реєстрації учасників ЗНО, використання результатів під 

час вступу до ВНЗ та зарахування як ДПА за курс повної загальної середньої 

освіти.  

1.3. Ознайомити вчителів з алгоритмом проведення ЗНО-2019:  

пробного оцінювання - 16, 23 березня 2019 року; 

основної сесії ЗНО: 

 математика – 21.05.2019, 

 українська мова та література – 23.05.2019, 

 німецька мова – 27.05.2019, 

 англійська мова – 28.05.2019, 

 фізика – 30.05.2019, 

 історія України – 04.06.2019, 

 біологія – 06.06.2019, 

 географія – 11.06.2019, 

 хімія – 13.06.2019. 

1.4. Оформити інформаційний стенд «Увага! ЗНО-2019 року» в рекреації 

школи, методичний куточок – в методичному кабінеті.  

1.5. Забезпечити своєчасне інформування випускників, які виявили 

бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання у 2019 році про особливості 

реєстрації учасників ЗНО-2019. 

1.6. Провести у кабінеті інформатики позаурочні заходи для випускників з 

метою відпрацювання навчальних програм реєстрації ЗНО-2019 та 

ознайомлення з інформаційними матеріалами ДРЦОЯО. 

1.7. Призначити відповідальною за своєчасне і в повному обсязі 

формування та відправлення до регіонального центру комплектів реєстраційних 

документів випускників заступника директора з навчально-виховної роботи 

Данюшину Л.М. 

 

2. Класному керівнику випускного 11-ого класу Біліченко С.П. 

2.1. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з учнями та батьками 

(класні години, батьківські збори) з питань проведення ЗНО-2019,  

особливостей реєстрації учасників ЗНО-2019 на основну сесію. 

2.2. Надати індивідуальну допомогу при реєстрації випускників для участі 

в ЗНО-2019, на базі кабінетів інформатики. 

2.3.  В методичних куточках розмістити поради, рекомендації учням щодо 

якісної підготовки до ЗНО, графік проведення пробного оцінювання, основної 

сесії ЗНО-2019.  



2.4. Підготувати основний пакет документів на кожного учня –  учасника 

ЗНО-2019 року для відправки в ДРЦОЯО. 

 

3. Вчителям-предметникам 

3.1. Організувати повторення навчального матеріалу, використовуючи 

матеріали тестових завдань минулих років. 

3.2.   Забезпечити індивідуальну допомогу учням при підготовці до ЗНО. 

3.3. В методичних куточках розмістити  зразки  робіт ЗНО минулих років. 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Данюшиній Л.М.  

4.1. Забезпечити підготовку паспорту пункту тестування та схему 

маршрутів проїзду. 

4.2.  Забезпечити залучення педагогічних працівників, які пройшли 

відповідну підготовку, до роботи у пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та пунктах перевірки, згідно із замовленням 

регіонального центру. 

4.3. Сприяти навчанню (інструктажам) вчителів, які залучаються для 

роботи екзаменаторами на пунктах перевірки тестових завдань з розгорнутою 

відповіддю. 

4.4.  Забезпечити участь в навчанні (інструктаж) персоналу пунктів 

тестування. 

4.5. Провести моніторингові дослідження за результатами ЗНО 

випускників 2019 року.  

 

5. Керівникам предметних методичних комісій розглянути питання якісної 

підготовки учнів до ЗНО, використовуючи досвід ЗНО-2018, аналітичний 

матеріал журналу ТІМО. 

 

6.  Розмістити даний наказ на сайті школи. 

 

7.  Координацію діяльності щодо виконання даного наказу покласти на 

заступника директора з навчально-виховної роботи Данюшину Л.М. 

 

8.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

  

Директор школи                                                                                Л.В.Хмеленко 

З наказом ознайомлені 

Заступник директора з НВР                                                   Данюшина Л.М. 

Класний керівник                                                                    Біліченко С.П. 

                                                                                                          


