
                                                                          
 

ОХТИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 8 

ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 
                                                                                                                

07.11.2017                                                                                                    № _____          

                                                                                    

Про підготовку до проведення у 2018 році 

зовнішнього  незалежного оцінювання   

результатів навчання, здобутих  

на основі повної загальної середньої освіти 

 

 На виконання  наказів Міністерства освіти і науки України від 
19.09.2017 № 1283 «Про підготовку до проведення у 2018 році  зовнішнього  
незалежного оцінювання   результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти», від 19.09.2017 № 1287  «Про затвердження 
Календарного плану підготовки та проведення у 2018 році зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти», наказу Департаменту освіти   і науки Сумської 
обласної державної адміністрації від 28.10.2017 № 573-ОД,  відділу освіти 
Охтирської міської ради від 06.11.2017 р. № 404 «Про підготовку до 

проведення у 2018 році  зовнішнього  незалежного оцінювання   результатів 
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», з метою 
забезпечення якісної підготовки до проведення тестування  
 
НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити Головиріна С.О., заступника директора з навчально-
виховної роботи, відповідальним за своєчасність та повноту виконання 
заходів щодо підготовки до проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2018 році. 

2. Класному керівнику 11 класу Вініченко Т.Г., учителям-
предметникам: Гопко З.Г., Гребенюк В.Г, Зюман Р., Марченко Л.І., 

Макаренко Р.В., Ореховій Н.В., Стешенко В.І., Татарову С.І., Фесенко В.П., 
організувати оформлення в приміщенні, де навчається 11 клас  
інформаційних куточків «Пробне ЗНО-2018», «ЗНО-2018» з використанням 
матеріалів, розташованих на сайті Харківського регіонального центру 
оцінювання якості освіти. 

3. Учителю інформатики Чергінець І.П. забезпечити ознайомлення 
випускників школи з сайтом Харківського регіонального центру оцінювання 
якості освіти на уроках інформатики. 



4. Призначити Вініченко Т.Г., класного керівника 11 класу, 

відповідальною за формування комплектів реєстраційних документів осіб, 
які складатимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього 
незалежного оцінювання до 22.01.2018 р. 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Головиріну С.О.: 
1) Забезпечити формування та відправлення до Харківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти комплектів реєстраційних 
документів осіб, які складатимуть державну підсумкову атестацію у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання з 06.02.2018 до 10.03.2018 р. 

2) Забезпечити широке інформування педагогічних працівників, 
випускників, батьків щодо особливостей проведення зовнішнього 
оцінювання у 2018 році. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
 
Директор школи        О.М. Лучко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ознайомлені: 

 

Головирін С.О. ___________ 
 

Вініченко Т. Г.  ___________ 

Гопко З.Г.  ___________ 

Гребенюк В. Г. ___________ 

Зюман Р. О.  ___________ 

Макаренко Р. В. ___________ 

Марченко Л. І.  ___________ 

Орехова Н.В.  ___________ 

Стешенко В.І.   ___________ 

Татаров С.І.  ___________ 

Фесенко В.П.            ___________ 

 


