
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

 Зачепилівка 

 

30.09.2016                                                            № 296 

 

Про реєстрацію на ЗНО-2017 
 

 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Указу 

Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо 

підвищення якості освіти в Україні», Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 533), постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні заходи 

щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу 

якості освіти» (зі змінами), наказів Міністерства освіти і науки України від 

27.07.2016 № 888 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 03 лютого 2016 року № 77», від 27.07.2016 № 889  «Деякі 

питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання 

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

від 31.08.2016 № 1055 «Про затвердження Календарного плану підготовки та 

проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

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

Українського центру оцінювання якості освіти від 22.09.2016 № 163 «Про 

затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 



2017 року», з метою організованого проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання 2017 року 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити список відповідальних за формування комплектів 

реєстраційних документів випускників старшої школи у навчальних закладах 

Зачепилівського району у 2017 році (додається). 

2. Керівникам навчальних закладів: 

2.1. Провести педагогічну раду щодо ознайомлення педагогічних працівників 

з особливістю проведення ЗНО-2017. 

До 14.10.2016 

2.2. Доручити класним керівникам випускників старшої школи провести 

батьківські збори щодо ознайомлення з особливостями проведення ЗНО-

2017. 

До 14.10.2016 

2.3. Оновити на сайтах навчальних закладів інформацію про проведення 

ЗНО-2017. 

До 07.10.2016 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача районним 

методичним кабінетом відділу освіти Корінну О.М. 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                                       О.М. Зеленський 
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Список відповідальних за формування комплектів реєстраційних 

документів  

випускників старшої школи у навчальних закладах Зачепилівського 

району у 2017 році 

 

№ 

з/п 

Повна назва 

загальноосвітнього 

навчального закладу 

ПІБ Посада 
Телефон 

(роб./моб.) 
Електронна адреса 

Кількість 

випускників 

1 Зачепилівська  

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської районної 

ради Харківської області 

Пилипенко 

Галина 

Володимирівна 

Заступник 

директора з  

навчально-

виховної 

роботи 

(05761)51220 

0660549637 

zachepilovkalicey@yandex.ua  47 

2 Руновщинська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  

Зачепилівської районної 

ради 

Харківської області  

Корінець Тетяна 

Федорівна 

Заступник 

директора з  

навчально-

виховної 

роботи 

(05761)54141 

0662207289 

run.shkola@i.ua 10 

3 Зіньківщинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

Зачепилівської районної 

ради Харківської області 

Ямнюк  

Наталія  

Олексіївна 

Заступник 

директора з  

навчально-

виховної 

роботи 

(05761)54324 

0994078216 

zinkivshinaznz@yandex.ua 2 

4 Леб’язька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської районної 

ради Харківської області 

Тимченко  

Юлія  

Миколаївна 

Заступник 

директора з  

навчально-

виховної 

роботи 

(05761)53232 

0956505081 

o_ilch@mail.ua 9 

mailto:zachepilovkalicey@yandex.ua


5 Новомажарівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

Зачепилівської районної 

ради Харківської області 

Охрій Лілія Павлівна Заступник 

директора з  

навчально-

виховної 

роботи 

(05761)55180 

0969260431 

ohriy_lili79p@mail.ua 2 

6 Миколаївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

Зачепилівської районної 

ради Харківської області 

Тума Надія 

Олександрівна 

Заступник 

директора з  

навчально-

виховної 

роботи 

(05761)53623 

0676488598 

mikolajivkaznz@i.ua 13 

7 Чернещинський навчально-

виховний комплекс 

«загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 

Зачепилівської районної 

ради Харківської області 

Лис Ольга 

Анатоліївна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

(05761)56289 

0664662056 

cherneshchnvk@i.ua 7 

8 Бердянський  

навчально-виховний 

комплекс  

«загальноосвітній 

навчальний  

заклад І-ІІІ ступенів -  

дошкільний навчальний 

 заклад» Зачепилівської  

районної ради 

Харківської області 

Сливченко  

Олена  

Володимирівна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

(05761)54630 

0993040503 

berdyanka-nvk@mail.ru  9 
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