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Керівникам органів управління 
освітою райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів. об’єднаних 
територіальних громад 

 
Керівникам закладів освіти 
обласного підпорядкування 
 
Керівникам вищих і професійно-
технічних навчальних закладів, на 
базі яких розташовані пункти ЗНО 

Про заходи безпеки під час  
проходження у 2016 році 
державної підсумкової атестації  
та зовнішнього незалежного 
оцінювання 
 

 Відповідно до листа Управління Служби безпеки України в Запорізькій 

області від 27.04.2016 № 59/5/1-588 щодо заходів безпеки під час 

проходження у 2016 році державної підсумкової атестації та зовнішнього 

незалежного оцінювання, привертаємо Вашу увагу до такого. 

 У ході реалізації заходів СБ України з протидії діяльності 

терористичних організацій «ДНР»/»ЛНР» отримується інформація про 

непоодинокі спроби використання російською стороною і бойовиками 

незаконних збройних формувань вітчизняного освітнього середовища для 

нанесення шкоди національним інтересам України, шляхом організації 

терористичної та іншої протиправної діяльності у цій сфері для здійснення 

тиску на українське суспільство та державну владу. 

 Суттєвим фактором у цьому плані є проведення у 2016 році 

зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та державної підсумкової 

атестації за участі учнівської молоді, яка планує разом з батьками чи іншими 

особами виїхати з зайнятих бойовиками територій у зоні проведення АТО, а 

також з тимчасово окупованої Російською Федерацією території АР Крим і 

м. Севастополя у інші регіони нашої країни для участі у ЗНО. 

 За наявною інформацією, члени «ДНР»/»ЛНР» можуть використати 

скупчення людей у місцях проведення ЗНО для вчинення диверсійних, 

терористичних проявів та інших порушень, спрямованих на зрив процесу 

ЗНО, а також на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в державі. 
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 У зв’язка з викладеним вище, Служба безпеки України вбачає за 

необхідне: 

 у разі виявлення у ході проведення тестувань ЗНО і ДПА осіб, у діях 

яких наявні ознаки причетності до терористичної діяльності, а також 

антиконституційних та антигромадських дій інтересах вищевказаних 

терористичних організацій забезпечити негайне повідомлення про 

вищезазначені виявлені факти представників правоохоронних органів; 

 орієнтувати керівників  навчальних закладів, педагогічних працівників 

на проведення індивідуальної роз’яснювальної роботи з батьками та учнями 

щодо завчасного інформування їх або співробітників правоохоронних органів 

про можливі факти вчинення будь-яких протиправних дій під час проведення 

ЗНО та обробки його результатів. 

 

 

Виконуючий обов’язки 

директора Департаменту       В.М. Захарчук 
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