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Про роботу пунктів проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2021 році на базі 

закладів загальної середньої освіти  Індустріального 

району 

 

 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 

«Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу 

якості освіти» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 

№ 533), від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.03.2021 № 230), від 15.04.2015 № 222 «Про затвердження Порядку 

залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших 

фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання» (зі змінами згідно 

з постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 985), 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 в зв’язку  

з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Рекомендації), наказів 

Міністерства освіти і  науки України від 10.01.2017 № 25 «Деякі питання 

нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (із змінами 

і доповненнями), від 30.09.2020 № 1210 «Про підготовку до проведення у 2021 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти», від 03.02.2015 № 85 «Про затвердження Порядку 

використання приміщень закладів освіти для проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/nakaz-MON-vid-30.09.2020_1210_na-sajt.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/nakaz-MON-vid-30.09.2020_1210_na-sajt.pdf
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освіти» (із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України  

від 24.11.2020 № 1453) (далі – Порядок), розпорядження Харківського міського 

голови від 16.04.2021 № 19/1 «Про заходи щодо забезпечення організованого 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році», відповідно до 

Регламенту роботи пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

в  2021 році, затвердженого наказом Українського центру оцінювання якості освіти 

від 29.01.2021 № 13 (далі – Регламент), Плану спільних дій Харківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти та Департаменту освіти Харківської 

міської ради щодо співробітництва у 2020/2021 навчальному році, наказу 

Департаменту освіти Харківської міської ради  від 19.04.2021 № 100 «Про роботу 

пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році на базі 

закладів загальної середньої освіти м. Харкова», з метою створення належних умов 

для підготовки до проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання (далі 

– ЗНО) результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 

виконання протиепідемічних заходів, забезпечення безпечних умов під час 

проведення тестувань у пунктах проведення ЗНО на базі закладів загальної середньої 

освіти Індустріального району 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Головному спеціалісту Управління освіти адміністрації Індустріального 

району Харківської міської ради Дідур Н.Д.: 

1.1.Забезпечити створення належних умов, у тому числі протиепідемічних,  для 

якісної роботи пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, створених 

на базі Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №80 Харківської міської 

ради Харківської області (далі – ХСШ №80), Харківської загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів №88 імені О.Г.Зубарева Харківської міської ради Харківської області 

(далі - ХЗОШ №88 ім. О.Г.Зубарева), Харківської загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів №118 Харківської міської ради Харківської області (далі - ХЗОШ 

№118), Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №119 Харківської міської 

ради Харківської області (далі – ХСШ №119), відповідно  до вимог, визначених 

Порядком, Регламентом та Рекомендаціями. 

На час проведення ЗНО 

1.2. Організувати роботу щодо внесення змін до режиму роботи 

підпорядкованих закладів загальної середньої освіти, на базі яких організовано 

роботу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, та 

забезпечити обмежений доступ до приміщень пунктів. 

На час проведення ЗНО 

1.3. З метою безумовного дотримання регламенту роботи пунктів проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання забезпечити участь директорів та заступників 

директорів підпорядкованих закладів загальної середньої освіти – відповідальних та 

помічників відповідальних за пункти проведення зовнішнього незалежного  

оцінювання, у проведенні установчих нарад Харківського регіонального центру 

оцінювання якості освіти. 

Згідно з графіком ХРЦОЯО 
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 1.4. Забезпечити залучення педагогічних та інших працівників підпорядкованих 

закладів загальної середньої освіти до роботи на пунктах проведення ЗНО у дні 

проведення тестувань у якості персоналу та перевірки сертифікаційних робіт ЗНО     

у якості екзаменаторів. 

У дні проведення ЗНО 

1.5. Забезпечити проведення інструктивно-організаційних нарад з педагогічними 

та іншими працівниками підпорядкованих закладів загальної середньої освіти, які 

залучаються до роботи у якості персоналу пунктів проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Не пізніше ніж за 3 дні до проведення ЗНО 

1.6. Організувати чергування медичних працівників закладів загальної 

середньої освіти та забезпечити створення умов для медичного супроводу 

учасників тестувань, у тому числі проведення термометрії, в підпорядкованих 

закладах загальної середньої освіти, на базі яких організовано роботу пунктів 

проведення ЗНО. 

На час проведення ЗНО 

1.7. Здійснювати координацію дій підпорядкованих закладів загальної 

середньої освіти та всіх служб району з метою забезпечення належних умов 

проведення ЗНО. 

На час проведення ЗНО 

2. Керівникам ХСШ № 80 Черномаз І.І., ХЗОШ № 88 ім. О.Г.Зубарева Пухлій 

В.А., ХЗОШ № 118 Заковоротній В.А., ХСШ № 119 Борисенко Г.П.: 

2.1. Забезпечити якісну роботу пункту проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, створеного на базі закладу загальної середньої освіти, відповідно  

до вимог, визначених Порядком, Регламентом та Рекомендаціями. 

На час проведення ЗНО 

2.2. Забезпечити внесення змін до режиму роботи підпорядкованого закладу 

загальної середньої освіти.  

На час проведення ЗНО 

        2.3. Забезпечити обмежений доступ до приміщень пункту проведення ЗНО. 

На час проведення ЗНО 

 2.4. Надати до Управління освіти адміністрації Індустріального району 

Харківської міської ради інформацію про внесені зміни до режиму роботи 

підпорядкованого закладу загальної середньої освіти, на базі якого організовано 

роботу пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

До 23.04.2021 

 2.5. Забезпечити створення умов для медичного супроводу учасників ЗНО 

та надання першої медичної допомоги у разі потреби в закладі загальної 

середньої освіти. 

На час проведення ЗНО 

2.6. Забезпечити залучення педагогічних та інших працівників закладу 

загальної середньої освіти до роботи у якості персоналу на пунктах проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

У дні проведення ЗНО 
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2.7. Забезпечити врегулювання трудових відносин з педагогічними 

та іншими працівниками підпорядкованих закладів загальної середньої освіти, 

які залучаються до проведення ЗНО, на час їх роботи в якості персоналу 

пунктів проведення ЗНО та екзаменаторів для перевірки сертифікаційних робіт 

ЗНО. 

До 20.05.2021 

2.8. Провести інструктивно-організаційні наради з педагогічними та іншими 

працівниками, які залучаються у якості персоналу пункту проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Не пізніше ніж за 3 дні до проведення ЗНО 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти району: 

3.1. Забезпечити залучення педагогічних працівників підпорядкованих 

закладів загальної середньої освіти відповідно до встановленої квоти до роботи  

у якості персоналу на пунктах проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

У дні проведення ЗНО 

3.2.Забезпечити врегулювання питання трудових відносин з педагогічними 

та іншими працівниками підпорядкованих закладів загальної середньої освіти, 

які залучаються до проведення ЗНО, на час їх роботи в якості персоналу 

пунктів проведення ЗНО та екзаменаторів для перевірки сертифікаційних робіт 

ЗНО. 

До 20.05.2021 

4. Головному спеціалісту Управління освіти  Паламар Д.Л. розмістити цей 

наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

До 21.04.2021 

5.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

 

Начальник Управління освіти       О.Л. ЗБИЦЬКА 
 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 

Назва посади ПІБ Підпис Дата 

ознайомлення 

1. Заступник начальника Управління освіти Грицун Н.О.   

2. Головний спеціаліст Управління освіти  Паламар Д.Л.   

3. Головний спеціаліст Управління освіти Дідур Н.Д.   

4. Директор ХСШ № 80 Черномаз І.І.   

5. Директор ХЗОШ № 88 Пухлій В.А.   

6. Директор ХЗОШ № 118 Заковоротня В.А.   

7. Директор ХСШ № 119 Борисенко Г.П.   

 

Дідур                            Грицун 


