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Про проведення пробного зовнішнього 
незалежного оцінювання навчальних 
досягнень випускників навчальних закладів 
в 2018 році

Відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 13 
жовтня 2017 року №150 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного 
оцінювання в 2018 році», Положення про пробне зовнішнє незалежне 
оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 
грудня 2015 року №1277, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 
січня 2016 року за № 9/28139, з метою ознайомлення осіб, які виявили бажання 
вступати до вищих навчальних закладів у 2018 році, із процедурою проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання

НАКАЗУЮ:
1. Провести в 2018 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з таких 

навчальних предметів:

- української мови і літератури -  24 березня 2018 року;

- англійської мови, біології, географії, історії України, математики,
німецької мови, фізики, хім ії-3 1  березня 2018 року.

2. Головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту районної 
державної адміністрації Крюковій Л.В.:
2.1. Забезпечити виконання Календарного плану підготовки та

проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 
2018 році.

2.2. Інформувати Ізяславське ВнП Славутського ВП ГУНП в
Хмельницькій області про проведення пробного незалежного 
оцінювання з метою забезпечення громадського порядку в пункті 
тестування.



3. Методистам районного методичного кабінету проаналізувати 
узагальнені матеріали пробного тестування на засіданнях методичних 
об’єднань вчителів -  предметників.

4. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів району III ступеня:
4.1. Інформувати учнів та їх батьків про терміни реєстрації учасників 

пробного тестування, про дату та час проведення пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання, про пред’явлення 
необхідних документів перед початком пробного тестування та 
правила поведінки під час проведення тестування.

4.2. Сприяти реєстрації осіб, які виявили бажання взяти участь у 
пробному ЗНО.

4.3. Провести інструктажі щодо дотримання правил перевезення та 
збереження життя і здоров’я учасників пробного тестування під 
час доїзду до пункту тестування та додому.

4.4. Сприяти участі педагогічних працівників закладу, які 
залучаються до роботи у пункті пробного тестування.

5. Контроль за виконанням наказу=локласти/на головного спеціаліста
відділу Крюкову Л.В.
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