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НАКАЗ
28.10.2016

м. Запоріжжя

№ 0789//84

Про організацію та проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
в 2017 році в Запорізькій області
Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання
та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2004 р. № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 8 липня 2015 р. № 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, Порядку використання приміщень
навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2015
№ 85, наказів Міністерства освіти і науки України від 27.07.2016 № 889 “Деякі
питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2016 р. за
№ 1114/29244, від 31.08.2016 р. № 1055 “Про затвердження Календарного
плану підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти”, з урахуванням наказу Українського центру оцінювання
якості освіти від 11.10.2016 № 170 “Про проведення пробного зовнішнього
незалежного оцінювання в 2017 році” з метою підготовки та організованого
проведення в Запорізькій області в 2017 році зовнішнього незалежного
оцінювання (далі – зовнішнього оцінювання),
НАКАЗУЄМО:
1. Провести в 2017 році зовнішнє оцінювання з української мови і
літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії,
англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов на базі
загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів.
2. Затвердити Календарний план підготовки та проведення в 2017 році в
Запорізькій області зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти, що додається.
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3. Заступнику начальника управління – начальнику відділу дошкільної,
загальної середньої та професійної освіти Департаменту освіти і науки
Запорізької облдержадміністрації Хіврич В.В.:
1) вжити організаційних заходів щодо:
забезпечення взаємодії з Департаментом охорони здоров’я Запорізької
облдержадміністрації, територіальними підрозділами Державної служби
надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області, Національної поліції
України в Запорізькій області щодо організації надання медичної допомоги
учасникам зовнішнього оцінювання і працівникам пунктів проведення
зовнішнього оцінювання, створення безпечних умов, у тому числі здійснення
профілактичних оглядів пунктів проведення зовнішнього оцінювання щодо
наявності вибухонебезпечних та отруйних речовин, та забезпечення охорони
правопорядку в місцях проведення зовнішнього оцінювання;
інформування громадськості з питань підготовки та проведення
зовнішнього оцінювання спільно з Дніпропетровським регіональним центром
оцінювання якості освіти (далі – регіональний центр);
своєчасного формування та відправлення до регіонального центру
комплектів реєстраційних документів випускників старшої школи
загальноосвітніх навчальних закладів;
надання місцевими органами управління освітою, професійно-технічними
навчальними закладами пропозицій регіональному центру щодо утворення
пунктів проведення та пунктів перевірки зовнішнього оцінювання;
забезпечення своєчасного та в повному обсязі залучення педагогічних
працівників та інших фахівців, які пройшли відповідну підготовку, для роботи
у пунктах проведення зовнішнього оцінювання та пунктах перевірки, згідно із
замовленнями регіонального центру;
підвезення учасників зовнішнього оцінювання, які є учнями
загальноосвітніх навчальних закладів, до населених пунктів, де розташовані
пункти зовнішнього оцінювання;
сприяння регіональному центру в організації та проведенні реєстрації
осіб для участі в зовнішньому оцінюванні, пробного зовнішнього оцінювання,
апробації тестових завдань, перевірки завдань сертифікаційних робіт;
доведення даного наказу до відома керівників органів управління освітою
райдержадміністрацій та міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад,
керівників професійно-технічних та вищих навчальних закладів, розміщення
наказу на сайті Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
2) забезпечити:
координацію дій з ДпРЦОЯО та організацію здійснення заходів
місцевими органами управління освітою щодо організації та проведення
зовнішнього оцінювання;
здійснення контролю за діяльністю комунального закладу “Запорізький
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної
ради з питань зовнішнього оцінювання, місцевих органів управління освітою
щодо повноти та своєчасності забезпечення пунктів проведення зовнішнього
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оцінювання та пунктів перевірки залученими працівниками, їх підготовки,
створення належних умов для роботи в зазначених пунктах.
4. Дніпропетровському регіональному центру оцінювання якості освіти
організувати
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості з
питань організації та проведення зовнішнього оцінювання спільно з
Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, навчальними
закладами та установами освіти;
здійснення реєстрації осіб для участі в зовнішньому оцінюванні;
формування мережі пунктів реєстрації, проведення та перевірки
зовнішнього оцінювання спільно з департаментом освіти і науки Запорізької
облдержадміністрації, навчальними закладами та установами освіти;
добір, реєстрацію, навчання та розподіл залучених працівників за
пунктами проведення та перевірки зовнішнього оцінювання;
доставку, охорону контейнерів із матеріалами зовнішнього оцінювання;
обробку
матеріалів
зовнішнього
оцінювання
та
перевірку
сертифікаційних робіт.
5. Ректору КЗ “Запорізький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти” Запорізької обласної ради Пашкову В.В. забезпечити:
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед педагогічної
громадськості з питань зовнішнього оцінювання в 2017 році;
надання регіональному центру необхідної допомоги в організації та
проведенні навчання осіб, які будуть залучатися до зовнішнього оцінювання,
формуванні мережі пунктів реєстрації, проведення та перевірки зовнішнього
оцінювання, організації їх роботи;
проведення в навчальних закладах обласного підпорядкування
інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань зовнішнього оцінювання
в 2017 році.
6. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад забезпечити:
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості з
питань зовнішнього оцінювання в 2017 році;
своєчасне та в повному обсязі формування та відправлення до
регіонального центру загальноосвітніми навчальними закладами комплектів
реєстраційних документів випускників старшої школи;
надання регіональному центру пропозицій щодо утворення пунктів
проведення та пунктів перевірки зовнішнього оцінювання та щодо залучення
працівників, які пройшли відповідну підготовку, для роботи в цих пунктах
згідно з кількісними показниками, визначеними регіональним центром;
своєчасне та в повному обсязі забезпечення пунктів проведення та
пунктів перевірки зовнішнього оцінювання залученими працівниками згідно із
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замовленнями регіонального центру, підготовку залучених працівників,
створення належних умов для роботи в зазначених пунктах;
взаємодію з управліннями охорони здоров’я райдержадміністрацій
(міськвиконкомів), територіальними підрозділами Державної служби
надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області, Національної поліції
України в Запорізькій області щодо організації надання медичної допомоги
учасникам зовнішнього оцінювання і працівникам пунктів проведення
зовнішнього оцінювання, створення безпечних умов, у тому числі здійснення
профілактичних оглядів пунктів проведення зовнішнього оцінювання щодо
наявності вибухонебезпечних та отруйних речовин, та забезпечення охорони
правопорядку в місцях проведення зовнішнього оцінювання;
підвезення учасників зовнішнього оцінювання, які є учнями
загальноосвітніх навчальних закладів, до населених пунктів, де розташовані
пункти проведення зовнішнього оцінювання;
сприяння регіональному центру в організації та проведенні реєстрації
осіб для участі в зовнішньому оцінюванні, апробації тестових завдань,
пробного зовнішнього оцінювання, перевірки завдань сертифікаційних робіт.
7. Керівникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів:
надати необхідну допомогу регіональному центру в проведенні
інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань ЗНО 2017 серед громадськості,
доборі осіб, які будуть залучатися до проведення зовнішнього оцінювання та
організації їхнього навчання, сприяти регіональному центру в організації та
проведенні реєстрації осіб для участі в зовнішньому оцінюванні, зовнішнього
оцінювання та пробного зовнішнього оцінювання, апробації тестових завдань,
забезпечити безпечні умови учасникам зовнішнього оцінювання та пробного
зовнішнього оцінювання при їх проведенні на базі вищих та професійнотехнічних навчальних закладів.
8. Даний наказ з додатками розмістити в розділі “Відповідальним за ЗНО”
офіційного сайту Дніпропетровського РЦОЯО.
9.
Координацію діяльності щодо виконання цього наказу покласти на
заступника директора Департаменту-начальника управління дошкільної,
загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту
освіти і науки Запорізької облдержадміністрації Захарчука В.М. та заступника
директора Дніпропетровського РЦОЯО Останкіну О.В., контроль за
виконанням даного наказу залишаємо за собою.
Директор Департаменту
освіти і науки
облдержадміністрації

Директор Дніпропетровського
регіонального центру оцінювання
якості освіти
Т.Я.ОЗЕРОВА

М.М.ГОРБЕНКО–ХВАСТУНОВА

