
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації та Дніпропетровського  

регіонального центру оцінювання якості освіти 

28.10.2016   № 0789  // 84 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

підготовки та проведення в 2017 році в Запорізькій області зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін виконання 

(жовтень 2016 року – 

серпень  

2017 року) 

Відповідальний за 

організацію 

виконання 

від ДпРЦОЯО 

Відповідальний 

за організацію 

виконання  

від ДОН 

Запорізької 

ОДА, ЗОІППО  

Інституції, що 

сприяють 

/відповідають  за 

виконання 

1.  

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

серед громадськості з питань підготовки та 

проведення в 2017 році зовнішнього незалежного 

оцінювання  результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти (далі – 

ЗНО) 

протягом року  О.В.Останкіна В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві органи 

управління освітою 

(далі – місцеві ОУО), 

керівники 

навчальних закладів 

(далі – НЗ) 

2.  
Сприяти висвітленню питань ЗНО в регіональних 

засобах масової інформації 

протягом 

навчального року  

О.В.Останкіна В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві ОУО, НЗ 

3.  

Проведення інструктивно-методичних нарад для 

керівників ОУО, НЗ, представників місцевих ОУО, 

методичних служб, які відповідають за проведення 

ЗНО (далі – відповідальні за ЗНО), представників 

НЗ, які відповідають за підготовку до ЗНО (далі – 

відповідальні за ЗНО в НЗ) та осіб, залучених до 

проведення ЗНО , зокрема: 

протягом 

навчального року 

 

 

 

 

 

О.В.Останкіна В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві ОУО,  

керівники НЗ 
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– інтернет-нарад/нарад для відповідальних за ЗНО, 

у тому числі, для відповідальних за ЗНО в НЗ 

– інструктивно-методичних нарад для 

педпрацівників, які здійснюватимуть перевірку 

завдань сертифікаційних робіт (далі – 

екзаменаторів) 

– інтернет-нарад для осіб, які залучатимуться до 

проведення ЗНО та пробного ЗНО (далі – 

залучених осіб) 

жовтень – травень 

(щомісячно) 

 

лютий – травень (за 

окремими 

графіками) 

лютий – травень (за 

окремими 

графіками) 

4.  

Забезпечення ОУО, НЗ, ППТ та ПТ 

інформаційними та інформаційно-методичними 

матеріалами, зокрема з питань 

– ЗНО 2017 

– пробного ЗНО 2017 

– реєстрації для участі в ЗНО 

 

 

 

жовтень – травень 

жовтень – березень 

січень – лютий 

О.Ю.Зіньковський 

Н.А.Мукомел 

В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві ОУО,  

керівники НЗ 

5.  
Проведення апробації тестових завдань 

(за планом УЦОЯО) 

листопад – грудень, 

лютий – квітень 

Н.А.Мукомел В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві ОУО,  

керівники НЗ 

6.  

Підготовка паспортів пунктів пробного ЗНО  (далі 

– ППТ) та пунктів проведення ЗНО (далі – ПТ) 

разом з наявними маршрутами проїзду до них, 

перевірка навчально-матеріальної бази НЗ для 

створення 

– ППТ 

– ПТ 

 

 

 

 

 

листопад – лютий 

листопад – березень 

О.Ю.Зіньковський  

Н.А.Мукомел 

 місцеві ОУО,  

керівники НЗ 

7.  

Добір залучених осіб, коригування та оновлення 

бази даних науково-педагогічних і педагогічних 

працівників, які залучаються до роботи в ППТ та 

ПТ 

 

 

 

листопад – квітень 

О.Ю.Зіньковський  

Н.А.Мукомел 

В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві ОУО,  

керівники НЗ 

8.  

Добір екзаменаторів, коригування та оновлення 

бази даних екзаменаторів з української мови і 

літератури, математики  

 

 

листопад – квітень 

Н.А.Мукомел В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві ОУО,  

керівники НЗ (за 

окремими списками) 
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9.  

Оновлення інформації в довідниках місцевих ОУО, 

НЗ, що містяться в інформаційно-

телекомунікаційній системі УЦОЯО  

до 01 грудня Н.А.Мукомел 

А.О.Кащеєва 

В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві ОУО,  

керівники НЗ 

10.  
Підготовка проекту розпорядження голови 

облдержадміністрації  

 

грудень  

О.В.Останкіна В.В.Хіврич 

 

 

11.  

Інформування щодо порядку здійснення 

громадського спостереження за проведенням ЗНО 

та реєстрація громадських спостерігачів 

 

грудень – травень 

з 23 січня 

Н.А.Мукомел   

12.  
Реєстрація учасників пробного ЗНО,  

обробка заяв 

10 – 31 січня  

до 15 лютого 

А.О.Кащеєва   

13.  

Формування мережі пунктів реєстрації для надання 

консультацій та технічної допомоги з питань 

реєстрації осіб для участі в ЗНО (далі – пунктів 

реєстрації) 

 

 

 

до 16 січня 

О.Ю.Зіньковський 

Н.А.Мукомел 

В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві ОУО,  

керівники НЗ (за 

окремими списками) 

14.  

Визначення в загальноосвітніх навчальних 

закладах відповідальних за формування комплектів 

реєстраційних документів випускників старшої 

школи, їх підготовка 

 

 

 

до 16 січня  

 В.В.Хіврич місцеві ОУО, 

керівники 

загальноосвітніх НЗ 

15.  

Підготовка спільних нормативно-правових 

документів обласного рівня щодо 

– реєстрації учасників ЗНО 2017 

– мережі ППТ 

– округів та мережі ПТ 

– організації роботи пунктів перевірки (далі – ПП)  

 

 

до 18 січня 

до 18 лютого 

до 18 квітня  

до 16 травня 

О.В.Останкіна В.В.Хіврич  

16.  

Підготовка та інформаційно-методична підтримка 

працівників, залучених до роботи в пунктах 

реєстрації  

 

січень – березень 

О.Ю.Зіньковський 

Н.А.Мукомел 

С.О.Павлова місцеві ОУО, 

керівники 

загальноосвітніх та 

вищих НЗ (за 

окремими списками) 



 4 

17.  

Навчання (інструктажі) екзаменаторів, які 

здійснюватимуть перевірку завдань 

сертифікаційних робіт з  української мови і 

літератури, математики 

січень – травень 

(до 18 травня  

за окремими 

графіками) 

Н.А.Мукомел С.О.Павлова місцеві ОУО,  

керівники НЗ 

(за окремими 

списками) 

18.  

Підготовка графіку надання ДпРЦОЯО комплектів 

реєстраційних документів випускників старшої 

школи загальноосвітніх НЗ 

 

 

до 25 січня 

О.В.Останкіна С.О.Павлова  

19.  Створення регламентної комісії ДпРЦОЯО до 27 січня О.В.Останкіна   

20.  Робота регламентної комісії ДпРЦОЯО січень – липень О.В.Останкіна   

21.  

Формування та відправлення до ДпРЦОЯО 

комплектів реєстраційних документів випускників 

старшої школи загальноосвітніх НЗ 

для проведення реєстрації 

 

 

для внесення змін до реєстраційних даних 

 

 

з 06 лютого  

до 17 березня 

(за окремими 

графіками) 

до 31 березня 

 В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві ОУО, 

керівники 

загальноосвітніх НЗ 

22.  
Функціонування пунктів реєстрації з 06 лютого  

до 31 березня 

Н.А.Мукомел  керівники НЗ (за 

окремими списками) 

23.  Створення мережі ППТ до 16 лютого  
О.Ю.Зіньковський 

Н.А.Мукомел 

С.О.Павлова місцеві ОУО,  

керівники НЗ 

24.  

Підготовка листів місцевим органам охорони 

здоров’я  з питань організації надання медичної 

допомоги, територіальним органам МВС України 

з питань охорони правопорядку, територіальним 

органам Державної служби надзвичайних ситуацій 

з питань створення безпечних умов в місцях 

проведення пробного ЗНО 

 

 

 

 

 

 

до 22 лютого  

 В.В.Хіврич місцеві ОУО 

25.  Реєстрація для участі в ЗНО лютий – березень А.О.Кащеєва   
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26.  Координація процесу реєстрації для участі в ЗНО лютий – березень 
О.Ю.Зіньковський 

Н.А.Мукомел 

В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві ОУО,  

керівники НЗ 

27.  

Проведення навчання (інструктажів) залучених 

осіб  

лютий – травень  

(до 15 травня за 

окремими 

графіками) 

О.Ю.Зіньковський 

Н.А.Мукомел 

С.О.Павлова місцеві ОУО,  

керівники НЗ 

28.  

Координація діяльності щодо укладання договорів  

з особами, які залучаються до проведення  ЗНО  

(під час проведення навчання) 

 

лютий – травень 

Ю.О.Леонтьєва С.О.Павлова місцеві ОУО,  

керівники ППТ, ПТ 

29.  

Співпраця з територіальним управлінням 

Державної пенітенціарної служби України  щодо 

організації  ЗНО  осіб, які перебувають в установах 

виконання покарань 

 

 

 

 лютий – червень 

Н.А.Мукомел С.О.Павлова місцеві ОУО  

30.  

Координаційні наради керівників (представників) 

суб’єктів адміністрування ЗНО з представниками 

(керівниками) інституцій, причетних до 

проведення пробного ЗНО (за потребою) 

 

 

 

до 28 березня  

О.В.Останкіна В.В.Хіврич місцеві ОУО 

31.  
Доставка службової документації та тестових 

матеріалів до ППТ 

 

до 28 березня 

О.Ю.Зіньковський  місцеві ОУО,  

керівники ППТ 

32.  
Добір уповноважених осіб УЦОЯО березень – квітень  О.Ю.Зіньковський 

Н.А.Мукомел 

С.О.Павлова місцеві ОУО,  

керівники НЗ 

33.  

Визначення з місцевими органами охорони 

здоров’я та надання ДпРЦОЯО  переліку медичних 

працівників для чергування в  

– ППТ 

– ПТ  

 

 

 

до 22 березня 

до 15 травня 

 В.В.Хіврич місцеві ОУО 

34.  

Підготовка  ППТ до роботи напередодні 

тестувань 

О.Ю.Зіньковський 

Н.А.Мукомел  

С.О.Павлова місцеві ОУО,  

керівники НЗ та 

ППТ 
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35.  
Проведення пробного ЗНО  01 квітня, 

08 квітня 

О.Ю.Зіньковський

Н.А.Мукомел 

С.О.Павлова керівники ППТ 

36.  
Видача матеріалів пробного ЗНО учасникам, які не 

змогли взяти участь у тестуванні 

03 – 05 квітня, 

10 – 12 квітня 

Н.А.Мукомел  керівники ППТ 

37.  
Формування округів ЗНО та мережі ПТ  

 

до 13 квітня О.Ю.Зіньковський 

Н.А.Мукомел 

В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві ОУО,  

керівники НЗ 

38.  

Забір матеріалів пробного ЗНО з ППТ 13 – 20 квітня 

(за окремим  

графіком) 

О.Ю.Зіньковсьий  керівники ППТ 

39.  

Підготовка листів  місцевим органам охорони 

здоров’я з питань організації надання медичної 

допомоги учасникам ЗНО та персоналу ПТ, 

територіальним органам МВС України з питань 

охорони правопорядку в місцях проведення ЗНО, 

територіальним органам Державної служби 

надзвичайних ситуацій з питань створення 

безпечних умов для учасників ЗНО 

 

 

 

 

 

 

 

до 24 квітня  

 В.В.Хіврич місцеві ОУО 

40.  

Оплата праці осіб, залучених до проведення 

– пробного ЗНО 

– ЗНО  

 

 

квітень – травень  

червень – серпень 

(за наявності всіх 

необхідних 

документів) 

О.А.Стєклова   

41.  

Визначення НЗ для створення  пунктів перевірки 

завдань сертифікаційних робіт з  української мови і 

літератури, математики  

 

 

до 12 травня 

Н.А.Мукомел В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві ОУО, 

керівники НЗ 

(м. Запоріжжя)) 

42.  

Координаційні наради керівників (представників) 

суб’єктів адміністрування ЗНО з представниками 

(керівниками) інституцій, причетних до 

проведення ЗНО (за потребою) 

 

 

 

до 17 травня 

О.В.Останкіна В.В.Хіврич місцеві ОУО 
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43.  

Здійснення контролю за підготовкою до 

проведення ЗНО (напередодні та в дні проведення 

тестувань щодо своєчасності доставки та забору 

тестових матеріалів, кадрового забезпечення ПТ, 

наявності медичних працівників та представників 

органів охорони правопорядку тощо)   

 

 

 

 

 

травень – червень 

О.Ю.Зіньковський 

Н.А.Мукомел 

В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві ОУО, 

керівники НЗ та ПТ 

(за окремим 

списком) 

44.  

Проведення ЗНО з 

української мови і літератури 

іспанської мови 

німецької мови 

французької мови 

англійської мови 

математики 

історії України 

російської мови 

біології 

географії 

фізики 

хімії 

 

23 травня 

25 травня 

25 травня 

25 травня 

29 травня 

31 травня 

02 червня 

06 червня 

08 червня 

12 червня 

14 червня 

16 червня 

О.Ю.Зіньковський 

Н.А.Мукомел 

В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві ОУО, 

керівники НЗ та ПТ 

(за окремим 

списком) 

45.  

Організація роботи пунктів перевірки з 

української мови і літератури 

 

математики  

 

24 травня –  

08 червня 

01 – 08 червня 

Н.А.Мукомел В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві ОУО,  

керівники НЗ 

(за окремим 

списком) 

46.  
Визначення НЗ для створення ПТ додаткової сесії 

ЗНО 
до 23 червня Н.А.Мукомел 

В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві ОУО  

(м. Запоріжжя) 

47.  

Підготовка листів місцевим органам охорони 

здоров’я  з питань організації надання медичної 

допомоги учасникам ЗНО та персоналу ПТ, 

територіальним органам МВС України з питань 

до 27 червня  В.В.Хіврич місцеві ОУО  

(м. Запоріжжя) 
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охорони правопорядку в місцях проведення ЗНО, 

територіальним органам Державної служби 

надзвичайних ситуацій з питань створення 

безпечних умов для учасників ЗНО під час 

додаткової сесії 

48.  

Організація роботи ПТ додаткової сесії ЗНО з 

окремих предметів ЗНО (за необхідності з 

урахуванням наслідків реєстрації ) та її проведення 

03 – 12 липня Н.А.Мукомел В.В.Хіврич 

С.О.Павлова 

місцеві ОУО,  

керівники НЗ  

(м. Запоріжжя, за 

окремим списком) 

49.  
Проведення моніторингових досліджень за 

результатами ЗНО  

серпень – жовтень  А.О.Кащеєва С.О.Павлова  

Заступник начальника управління – начальник відділу дошкільної, 

загальної середньої та професійної освіти Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 

 

 

                                                                          В.В.ХІВРИЧ 

Заступник директора  

Дніпропетровського регіонального центру 

оцінювання якості освіти 

 

                  О.В.ОСТАНКІНА 

 
 

 


