
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛЮБОТИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

 
Н А К А З

20.09.2018                              м. Люботин                   № 84

Про призначення відповідальних 
за організацію зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2018/2019 навчальному році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 22.08.2018 № 931 «Деякі
питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти» та з метою організованого проведення
в 2019 році державної підсумкової атестації з української мови та літератури (обов’язково),
математики або історії України за вибором у формі зовнішнього незалежного оцінювання,-

НАКАЗУЮ:
 

1. Відповідальним  за  організацію  зовнішнього  незалежного  оцінювання  учнів
(випускників)  Люботинського  професійного  ліцею  залізничного  транспорту
призначити заступника директора з навчально-виробничої роботи Родченко О.Л.

2. Відповідальним  за  інформаційно-роз'яснювальну  роботу  серед  учнів  (випускників)
ліцею призначити методиста Рожкову Т.Д.

3. Затвердити організаційні заходи щодо підготовки та участі учнів (випускників)
      ліцею в 2019 році  в  зовнішньому незалежному оцінюванні  результатів навчання,

здобутих на основі повної загальної освіти (додаток1).

4. Методисту Рожковій Т.Д.:
4.1. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо зовнішнього незалежного

оцінювання серед учнів груп ПМТЕ-18, ППВ-10 та учнів 
випускних груп ППВ-111, ППВ-9, ПМТЕ-17.
                                                    Протягом  2018/2019 навчального року.

4.2. Оформити  стенди,  на  яких  розмістити  необхідну  інформацію:  нормативно  –
правові  документи,  які  регламентують  процедуру  зовнішнього  незалежного
оцінювання, терміни реєстрації та графік проведення ЗНО, терміни реєстрації та
проведення пробного ЗНО, графік проведення консультацій викладачами.
                                                        Протягом  2018/2019 навчального року.

4.3. Створити на сайті закладу сторінку «ЗНО-2019», розмістити на ній нормативно –
правові  документи,  які  регламентують  процедуру  зовнішнього  незалежного
оцінювання, терміни реєстрації та графік проведення ЗНО, терміни реєстрації та
проведення пробного ЗНО та оновлювати інформацію відповідно до змін.
                                                        Протягом 2018/2019 навчального року.   



4.4. Скласти  графік  реєстрації  учнів  (випускників)  для  участі  у  зовнішньому
незалежному оцінюванні.
                                                         До 05.02.2019

5. Педагогічним  працівникам  забезпечити  організаційні  заходи  щодо  реєстрації  учнів
(випускників) у зовнішньому незалежному оцінюванні:
5.1. Класним керівникам Барамиковій Є.О., Каліненко С.Д., майстрам виробничого

навчання  Петлиці  Л.О.,  Мельник  Т.В.  забезпечити  обов’язкову  явку  на
реєстрацію для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні учнів груп ППВ-
10 та ПМТЕ-18.
                                                            Згідно графіка реєстрації.

5.2. Майстрам виробничого навчання Саакян Л.Є., Яловенко Ю.К., Бровченко Т.М.
забезпечити  явку  випускників,  які  виявили  бажання  вступати  до  ВУЗів,  на
реєстрацію для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні груп ПМТЕ-17,
ППВ-111, ППВ-9.
                                                           Згідно графіка реєстрації.

5.3. Інженеру  електроніку  Демченко І.М.  надати  учням  (випускникам)  доступ  до
мережі  Інтернет  та  допомогу  при  реєстрації  для  участі  в  зовнішньому
незалежному оцінюванні.
                                                            05.02-25.03.2019.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Люботинського професійного 
ліцею залізничного транспорту                                                                  О.О. Агєєва


