
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПРИЛУЦЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

26 травня 2021 р. 

НАКАЗ 

 № 43 

 
Про внесення змін до режиму роботи 

Прилуцького агротехнічного коледжу, 

залучення педагогічних працівників до 

проведення ЗНО у 2021 році 

 

Відповідно до 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), Порядку залучення педагогічних, наукових, 

науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.04.2015 № 222 (змінами згідно з постановою КМУ 

від 18.11.2015 № 985), на виконання наказів Міністерства освіти і науки 

України від 05.05.2021 № 498 «Деякі питання проведення у 2022 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 24 травня 2021 р. за № 682/36304, від 03.02.2015 № 85 «Про 

затвердження Порядку використання приміщень навчальних закладів для 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання» (зі змінами: наказ МОН 

України від 29.12.2015 № 1377, зареєстрований в Мінюсті України 19.02.2016 

за № 100/28230; наказ МОН України від 02.02.2017 № 160, зареєстрованого в 

Мінюсті України 22.02.2017 за № 244/30112), листа Міністерства освіти і 

науки України від 30.04.2021 р. №1/9-229 «Щодо реалізації Закону України 

«Про внесення змін до розділу ІІ «прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій 

у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), плану спільних 

дій Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 

та Київського регіонального центру оцінювання якості освіти щодо 

організаційно-методичного супроводу зовнішнього незалежного оцінювання 

2021 року, спільного наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної 

державної адміністрації та Київського регіонального центру оцінювання 

якості освіти від 27.04.2021 № 110 «Про затвердження мережі пунктів 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році в Чернігівській 

області» та з метою забезпечення належної організації роботи пункту 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання на базі коледжу 

НАКАЗУЮ: 

1. Заборонити доступ до навчального корпусу №1 стороннім особам 28 



травня, 1 червня, 4 червня та 10 червня 2021 року на час проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання знань, за винятком персоналу 

пункту тестування. 

2. Помічнику відповідального за пункт тестування Дронь В.В. підготувати 

аудиторії для проведення ЗНО у відповідності з вимогами КРЦОЯО. 

3. Коменданту навчального корпусу №1 Мацковій Н.В. опломбувати 

приміщення, які не використовуються у день тестування, розмістити 

вказівники напрямку руху до аудиторій, в яких буде проводитись 

тестування. 

4. Забезпечити участь залучених педагогічних працівників у проведенні ЗНО,  

внести необхідні зміни до режиму їх роботи. (згідно додатку). 

5. Викладачам у зазначені дати проводити навчальні заняття дистанційно з 

використанням платформи Google Workspace (G Suit for Education). 

6. Завідувачам відділеннями, кураторам 1, 2, 3 курсів провести моніторинг 

дистанційного навчання студентів на платформі Google Workspace (G Suit 

for Education) 28 травня, 1 червня, 4 червня та 10 червня 2021 року. 

 

     Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор Прилуцького  

агротехнічного коледжу                           П.ЧЕРНІКОВ 
 


