
Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки Сумської облдержадміністрації 

Державний навчальний заклад 

«Охтирський центр професійно–технічної освіти» 

  

Н А К А З 

19.09.2019                                                                                                    
         № 297 

                                                                    м. Охтирка 

Про організацію та проведення державної 
підсумкової  атестації у формі зовнішнього 
незалежного оцінювання у 2020 році 

  

            Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004року № 1095 (у редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), 
Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 
навчання, здобутих на  основі повної загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 
2017 року № 25, зареєстрованого Міністерстві юстиції України 27січня 
2017 року за №118/29986, наказу Міністерства освіти і науки України від 
11 травня 2019 року № 635 «Деякі питання проведення в 2020 році 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 05 червня 209 року за № 578/33549, наказу 
Міністерства освіти і науки України від 09 липня 2019 року «Про 
підготовку до проведення в 2020 році зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти», з метою підготовки до організованого проведення в 
2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання 
здобутих на основі повної загальної середньої освіти 

НАКАЗУЮ: 
1. Провести державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього 
незалежного оцінювання для учнів закладу, які у 2020 році завершують 



здобуття повної загальної середньої освіти з української мови і 
літератури (українська мова),  математики або історії України (за 
вибором)  здобувача освіти та одного із навчальних предметів, 
зазначених у пунктах 2. Переліку (за вибором здобувача освіти): 

 

– по м. Охтирка: в групах № 3-4, професія «Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва категорії 
«А1», «А2». Водій автотранспортних засобів категорія «С»»,  № 3-7, 
професія «Кухар. Продавець продовольчих товарів»; 

– відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець: в групах № 4, 
професія «Муляр. Пічник. Лицювальник-плиточник» №6, професія 
«Кухар. Кондитер»; 

– філія смт Велика Писарівка: в групах № 17, професія «Слюсар з 
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-
машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 
категорії «А1», «А2», «В1». Водій автотранспортних засобів категорія 
«С»», № 27, професія «Кухар. Кондитер». 

2. Призначити відповідальними особами за організацію та підготовку до 
участі в ЗНО: по м. Охтирка – Савочку Л.І., заступника директора з 
навчально-методичної роботи; по відокремленому навчальному 
підрозділу м. Тростянець – Морозову Г.М., методиста; по філії смт 
Велика Писарівка – Куткович О.М., методиста. 

3. Відповідальним особам: Савочці Л.І., Морозовій Г.М., Куткович О.М.: 

3.1. Розробити заходи щодо організації та проведення ЗНО-2020, до 
30.10.2019. 

3.2. Провести інструктивно-методичні наради для педагогічних 
працівників щодо ознайомлення з нормативними документами 
організації та проведення ЗНО-220, до 30.10.2019. 

3.3. Провести загальні батьківські збори, збори учнів у групах, 
оформивши протоколи зборів, до 25.12.2019. 

3.4. Оформити стенди «Зовнішнє незалежне оцінювання – 2020», до 
20.11.2019. 

3.5. Надавати інформацію щодо організації та проведення ЗНО-2020 
на сайт, постійно. 



3.6. Оформити куточки в кожному кабінеті загальноосвітньої 
підготовки щодо організації та проведення ЗНО, до 22.11.2019. 

3.7. Створити банк даних учнів-випускників, які бажають вступити до 
ВНЗ, до 06.02.2020. 

3.8. Провести семінари-практикуми, круглі столи щодо організації та 
проведення ЗНО  з викладачами загальноосвітньої підготовки, 
02.12.2019-31.01.2020. 

3.9. Надати звіт на адресу НМЦПТО у Сумській області про кількість 
учнів які  зареєструвались у зовнішньому незалежному оцінюванні,до 
23.03.2020. 

4. Викладачам загальноосвітньої підготовки: 

4.1. Організувати консультації, факультативи з учнями та підготувати 
їх до участі у ЗНО-2020, 01.10.2019-16.05.2020. 

4.2. Надати увагу під час проведення уроків, факультативних занять 
відпрацюванню учнями навичок виконання тестових завдань різної 
форми та різного ступеня складності, постійно. 

4.3. Використовувати збірники тестових завдань з підготовки учнів до 
тематичних контрольних робіт та ЗНО,    схвалених МОН України. 

5. Бібіліотекарям Оберемко Н.І., Заверзаєвій І.Г., Затулій І.С. оформити у 
бібліотеках куточки «Зовнішнє незалежне оцінювання», до 20.12.2019. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора з НМР Савочку Л.І., завідувача відокремленого навчального 
підрозділу м. Тростянець Возняка О.В., завідувача філії смт Велика 
Писарівка Кальченко О.О. 

  

                                                                 

  

  

 


