
                                                                    УКРАЇНА 
 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 

СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  В  МІСТІ  КИЄВІ 

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

                                     

                                                             

  

НАКАЗ 
 

____________                                                                                                №_____ 

 

Про створення пунктів тестування  

на базі закладів освіти Солом’янського 

району для проведення у 2018 році 

зовнішнього незалежного оцінювання та  

державної підсумкової атестації у формі ЗНО 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 

№ 1283 «Про підготовку до проведення в 2018 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017  

№ 1287 «Про затвердження календарного плану підготовки та проведення в 

2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих 

на основі повної загальної середньої освіти», 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Визначити пунктами тестування для проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2018 році наступні заклади освіти в районі: 

- сш № 7 (директор Криворучко І.О.); 

- сзш № 46 (директор Беник П.В.); 

- сш № 52 (директор Шевченко В.М.); 

- сш № 54 (директор Ковальова О.І.); 

- сзш № 60 (директор Горносталь А.О.); 

- сш № 64 (директор Юшко О.В.); 

- сзш № 67 (директор Корнієнко В.В.); 

- сзш № 69 (директор Блажаєва В.В.); 

- сш № 71 (директор Дзюба Ю.В.); 

- ліцей № 144 (директор Орєхова І.В.); 



- сш № 159 (директор Бабан С.М.); 

- сзш № 161 (директор Оробей Н.О.); 

- сзш № 166 (директор Панько С.О.); 

- сш № 173 (директор Мазаєва Л.А.); 

- сзш № 174 (директор Койцан В.М.); 

- сзш № 221 (директор Лісова О.О.); 

- сзш № 229 (директор Сінченко І.П.); 

- Гімназія «Міленіум» № 318 (директор Сидоренко І.А.); 

- Технічний ліцей НТУУ «КПІ» (директор Красюк Ф.М.); 

- Авіакосмічний ліцей НАУ (директор Земляна Г.І.). 

 

2. Керівникам навчальних закладів: 

2.1. Визначити кількість аудиторій для проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, заповнити електронні паспорти пунктів проведення 

пробного ЗНО - 2018 та основного ЗНО - 2018. 

2.2. Провести зовнішнє незалежне оцінювання у терміни, визначені 

Міністерством освіти і науки України. 

2.3. Забезпечити на пунктах тестування належні умови перебування 

учасників зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до Державних 

санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.0088-01), 

затверджених постановою головного санітарного лікаря України від 14.07.2001 

№ 63. 

2.4. Забезпечити під час проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання охорону правопорядку на пунктах тестування, організувати 

можливість надання медичної допомоги в місцях проведення тестування, 

створити безпечні умови для всіх учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

2.5. Передбачити для громадських спостерігачів належні умови 

перебування на пунктах тестування під час  проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

3. Головному спеціалісту відділу розвитку загальної середньої освіти 

Подолян Т. О. розмістити даний наказ на сайті управління освіти. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник                                                                                                  Н. Кухарєва  


