
Грицівська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів 

                                        Шепетівської районної ради 

       Хмельницької області 

НАКАЗ 

 

03.01.2017                                    Гриців                              № 4-од 
 

Про проведення зовнішнього  

незалежного оцінювання навчальних  

досягнень випускників у 2017 році 

 

    Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 

926 “Про  заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 

Україні”,   постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 

1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти», наказів Міністерства освіти і науки України від 

31.08.2016 року № 1143 « Про затвердження Календарного плану підготовки 

та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», наказу МОН 

№ 1236 від 13 жовтня 2016 року «Про затвердження Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2017році», наказу 

Міністерства освіти  і науки України від 27 липня 2016 р. №889 "Деякі 

питання проведення у 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти", 

наказу МОН від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають 

певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 року № 1272 «Про 

проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році»  та  з 

метою організованого проведення в 2016 році зовнішнього незалежного 

оцінювання,  

НАКАЗУЮ: 

       1. Затвердити календарний план  заходів щодо підготовки та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання  у 2017 році та забезпечити його 

виконання.(Додаток 1) 

       2. Затвердити склад робочої групи для підготовки та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 

школи,  які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України 

в 2017 році: 

 Голова робочої групи – Старий Віктор Петрович ,  директор Грицівської ЗОШ   

І-ІІІ ступенів; 

  Члени робочої групи: 

 - Малишко  Ірина Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи; 

 -  Антонюк Тетяна Леонідівна, класний керівник 11 класу;                       



 - Малишко Ірина Володимирівна, вчитель української мови та літератури;  

 - Антонюк Тетяна Леонідівна, вчитель історії; 

 - Поліщук Марина Андріївна, вчитель математики; 

 - Дубина Світлана Вікторівна, вчитель англійської мови.  

      3.Робочій  групі  у травні, червні 2017 року спільно з Вінницьким РЦОЯО 

сприяти у підготовці до  проведення  зовнішнього незалежного оцінювання 

навчальних досягнень учнів, які виявили бажання вступати до вищих 

навчальних закладів України у 2017 році з української мови та літератури,   

англійської мови,  математики, біології, історії України, фізики, географії, 

хімії. При цьому врахувати, що обов´язковим для всіх випускників є 

зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, 

математики і  історії України (за вибором учнів) та третього предмета, 

результати якого будуть зараховані як результати ДПА з української мови та 

літератури, математики та історії України та третього предмета за вибором 

учня. 

        4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи І.В.Малишко, 

відповідальній  за реєстрацію в навчальному закладі,  забезпечити  реєстрацію 

випускників  на зовнішнє незалежне оцінювання згідно з вимогами . 

        5. Надати право кожному зареєстрованому учаснику зовнішнього 

незалежного оцінювання на складання тестів не більше як із чотирьох 

навчальних предметів, зазначених у п.3. цього наказу. 

       6. Дирекції щколи: 

       6.1.  З 16.01. 2017 року забезпечити підготовку до  участі у зовнішньому 

незалежному оцінюванні навчальних досягнень випускників . 

      6.2. Забезпечити інформування педагогічних працівників, батьків, 

громадськості щодо порядку реєстрації учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання, графіка, правил і умов проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання навчальних досягнень випускників у 2017 році. 

        7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Малишко І.В. 

 

        Диретор                               В.Старий  
 

 

Ознайомлено:                                              І. Малишко 

                                                                      М. Поліщук 

                                                                      Т.Антонюк 

                                                                      С. Дубина 

                                                                       



                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                        Наказ по школі 

       від  03.01. 2017 р.  №4- од 

 

План заходів 
щодо  підготовки проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

в Грицівській ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2017 році 

 

№ з/п Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавці 

1.  Інформування громадськості, осіб 

бажаючих вступати до ВНЗ та їхніх 

батьків щодо нормативно-правової 

основи зовнішнього незалежного 

оцінювання, графік його проведення, 

порядок реєстрації  

  

Протягом  

року 

 

Дирекція   

2.  Реєстрація на пробне ЗНО 10-31 січня 

2017 року 

Відповідальні за 

реєстрацію ЗНО 

3.  Проведення  пробного тестування 

учасників ЗНО 

 

01 квітня 

08 квітня 

2017  року. 

Управління освіти ,    

керівники навчальних 

закладів, відповідальні за 

реєстрацію ЗНО  

4.  Електронна презентація формату 

ЗНО-2017 

Грудень  

2016 р. 

Дирекція   

5.  Створення та організація діяльності 

робочої групи з питань ЗНО з числа 

працівників школи   

січень  

2017 р. 

Дирекція   

6.  Забезпечити  формування 

реєстраційних  карток та заяв  на 

участь у ЗНО  випускників, видачу 

довідок  

 06 лютого – 

17 березня  

2017 року 

Відповідальні за 

реєстрацію на ЗНО 

 

7.  Сформувати та надіслати на адресу 

Вінницького РЦОЯО   список осіб,  

засвідчений підписом керівника та 

печаткою загальноосвітнього закладу, 

які мають проходити ДПА з 

української мови, математики , історії 

України та третього предмета  у формі 

ЗНО, разом з комплектом 

реєстраційних документів кожного 

випускника. 

По 

закінченню 

реєстрації 

всіх 

випускників 

закладу до 

20.02.2017 

року 

Відповідальні за 

реєстрацію на ЗНО 

 

8.  Розміщення на інформаційних 

сторінках учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання запрошень – 

перепусток для участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні: 

 

 

 

 

 

 

 

Український центр 

оцінювання якості освіти 

Додаток 1 



- з української мови та 

літератури, математики; 

- з російської та іноземних мов, 

біології, фізики, хімії та 

географії.  

до 20.04.2017 

9.  Організація та проведення 

зовнішнього  незалежного оцінювання 

випускників: 

 

Травень-

червень 2017 

року 

Управління освіти, 

відповідальні за ЗНО, 

керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

спільно з Вінницьким 

РЦОЯО 

Українська мова і література 23 травня   

Англійська мова 29 травня  

Математика 31 травня   

Історія України 02 червня   

Біологія 08 червня  

Географія 12 червня   

Фізика 14 червня   

Хімія 16червня   

10.   Сприяти  участі випускників  у 

додатковій сесії ЗНО 

Червень-

липень 

Члени робочої групи, 

керівники навчальних 

закладів закладу 

11.  Забезпечити якісну підготовку  навчальних 

досягнень випускників 2017 року до участі в 

ЗНО. 

Протягом 

року 

Дирекція   

12.  Забезпечити вручення випускникам 

індивідуальних конвертів із Сертифікатами 

зовнішнього незалежного оцінювання, 

отримані від Вінницького регіонального 

центру. 

Квітень-

травень 2017 

року 

Дирекція   

13.  Надсилання загальноосвітнім навчальним 

закладам відомостей результатів державної 

підсумкової атестації з української мови, 

математики, історії України. 

  до 23.06  

   2017 року 

Український центр 

оцінювання якості освіти 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         


