
Комунальний заклад 

«Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» 

Харківської обласної ради 

 

НАКАЗ 

 

10.06.2020                                              Люботин                                        № 77 
 

Про забезпечення  

складання ЗНО/ДПА  

в 2020 році 

 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про освіту», статті 45 Закону України «Про 

вищу освіту», статті 34 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу 

якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 

2004 року № 1095 (в 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 в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити Ковбасу Віктора Михайловича, класного керівника 11 класу, 

відповідальним за інформування учнів, щодо участі у зовнішньому незалежному 

оцінюванні. 

2. Відповідальному за інформування учнів, щодо участі у зовнішньому незалежному 

оцінюванні Ковбасі В.М.: 

2.1. Організувати інформування учнів 11 класу та їхніх батьків щодо початку 

проведення ДПА/ЗНО з кожного предмету в телефонному режимі. 

За добу до початку проведення ДПА/ЗНО з кожного предмету. 

2.2. Провести  інформаційно-роз’яснювальну роботу для батьків та учнів щодо 

наявності в учнів пакету документів та індивідуальних засобів захисту. 

За добу до початку проведення ДПА/ЗНО з кожного предмету. 

3. Призначити вчителів-предметників відповідальними щодо контролю прибуття та 

реєстрації учнів 11 класу до пункту проведення ДПА/ЗНО: 

Ковбасу В.М. – відповідальним за проходження ДПА/ЗНО з математики (25 червня 

2020 року); 

Степаненко Т.І. – відповідальною за проходження ДПА/ЗНО з української мови (30 

червня 2020 року); 



Каплун Л.В. – відповідальною за проходження ДПА/ЗНО з фізики (2 липня 2020 

року); 

Головко Н.О. – відповідальною за проходження ДПА/ЗНО з англійської мови (7 

липня 2020 року); 

Луньова С.М. – відповідальним за проходження ДПА/ЗНО з історії України (9 липня 

2020 року); 

Дворніка О.В. – відповідальним за проходження ДПА/ЗНО з біології (13 липня 2020 

року); 

Бойко К.В. – відповідальниою за проходження ДПА/ЗНО з географії (15 липня 2020 

року); 

Дворніка О.В. – відповідальним за проходження ДПА/ЗНО з хімії (17 липня 2020 

року) 

3.1. Вчителям-предметникам проконтролювати прибуття учнів 11 класу до пункту 

здачі ДПА/ЗНО та реєстрацію учнів для здачі ДПА/ЗНО кожним в відповідний день 

проведення (додаток 1, 2) . 

3.2. Після закінчення ДПА/ЗНО з відповідного предмету вчителю-предметнику 

надати довідку щодо ситуації під час проведення та проходження ДПА/ЗНО. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Ковбасу В.М. – класного керівника 11 

класу. 

 

Директор                                                                                  Світлана ВОЛЧКОВА 

 

 

 

 

 

  


