
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 

 

05.01.2021                                           Перечин                                  №01/01-07   

 

 

Про підготовку та проведення у 2021 році 

ЗНО результатів навчання, здобутих 

на основі повної загальної середньої освіти 

 

На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

23.12.2020 №171 «Про  підготовку та проведення у 2021 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти», з метою організації належної підготовки та 

проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі — 3HO), 

та для забезпечення  збереження життя i здоров’я здобувачів освіти та 

працівників, залучених до проведення ЗНО 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради у межах компетенції: 

1.1. ужити заходи для забезпечення належної організації та 

проведення у 2021 році всіх етапів зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти; 

1.2. координувати роботу закладів загальної середньої освіти з 

підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (у тому 

числі пробного); 

1.3. висвітлювати на сайтах відділу та закладів загальної середньої 

освіти інформацію щодо підготовки та проведення всіх етапів ЗНО-2021; 

1.4. організувати роботу з оновлення інформації в довідниках 

відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради, 

закладів освіти, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі 

Українського центру оцінювання якості освіти; 

1.5. організувати роз’яснювальну роботу серед громадськості та учнів 

закладів освіти, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної 



середньої освіти, щодо порядку та особливостей проведення ЗНО у 2021 році 

(у т.ч. в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19), використання його результатів під час вступу до закладів вищої 

освіти і зарахування як оцінок за державну підсумкову атестацію за освітній 

рівень повної загальної середньої освіти. 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти у межах 

компетенції: 

2.1. Забезпечити: 

залучення педагогічних працівників та інших фахівців для роботи у 

пунктах реєстрації, тимчасових пунктах, утворених з метою підготовки та 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання (у тому числі пробного) 

відповідно до замовлення, сформованого Івано-Франківським регіональним 

центром оцінювання якості освіти; 

формування та відправлення до Івано-Франківського регіонального 

центру оцінювання якості освіти комплектів реєстраційних документів осіб, 

які складатимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

належну роботу кабінетів інформатики та безперебійний доступ до 

мережі Інтернет з метою надання можливостей випускникам 

зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання; 

дотримання заходів протиепідемічної безпеки у пунктах проведення 

ЗНО шляхом забезпечення їх засобами індивідуального захисту та 

дезінфекції, урнами з кришкою із позначкою «Для використаних масок і 

рукавичок»; 

збір і утилізацію використаних масок і рукавичок шляхом пакування їх 

в окремий мішок для сміття із зав’язками для подальшої утилізації як 

побутових відходів. 

2.2. Вжити заходи з метою створення умов для належної роботи 

пунктів проведення ЗНО (у тому числі пробного). 

2.3. Визначити у закладах освіти відповідальних за формування 

комплектів реєстраційних документів осіб, які складатимуть державну 

підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 

2.4. Організувати безпечне підвезення учасників ЗНО, які є 

здобувачами освіти закладів загальної середньої освіти, до пунктів 

проведення ЗНО та у зворотному напрямку з дотриманням рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів під час перевезення пасажирів, 

затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України 

від 21.05.2020 №23. 

2.5. Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів ЗЗСО з метою 

ознайомлення їх з порядком та особливостями проведення у 2021 році ЗНО 

та ДПА, порядком реєстрації, особливостями вступу до закладів вищої 

освіти, зумовленими заходами запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID-19. 

3. Взяти до відома, що відповідно до наказів МОН України від 

09.07.2019 №945 (зі змінами) та від 30.09.2020 №1210 у 2021 році: 



3.1. Призначення осіб, відповідальних за формування комплектів 

реєстраційних документів учнів, які складатимуть ДПА у формі ЗНО, 

повинно відбутися до 22 січня 2021 року. 

3.2. Формування та відправлення до регіонального центру 

комплектів реєстраційних документів учнів, які складатимуть державну 

підсумкову атестацію у формі ЗНО, проходитиме у період з 01.02.2021 до 

01.03.2021. 

Термін подання особами реєстраційних документів для участі в ЗНО – 

з 01.02.2021 до 05.03.2021. 

Унесення змін до реєстраційних даних можливе з 01.02.2021 до 

05.03.2021. 

3.3. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих 

на основі повної загальної середньої освіти, проводитиметься у терміни: 

хімія - 21.05.2021. 

німецька мова - 24.05.2021; 

англійська мова - 25.05.2021; 

математика - 28.05.2021; 

українська мова - 01.06.2021; 

українська мова і література - 01.06.2021; 

історія України - 04.06.2021; 

фізика - 07.06.2021; 

біологія - 10.06.2021; 

географія - 15.06.2021. 

4. Кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного 

оцінювання має право скласти тести не більш як із п’яти навчальних 

предметів із визначеного переліку. 

5. Як оцінки за ДПА за освітній рівень повної загальної середньої 

освіти для випускників старшої школи закладів загальної середньої освіти , 

які у  2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, 

зараховуються результати ЗНО за критеріальною шкалою 1-12 балів   із 

чотирьох навчальних предметів: 

української мови (усі завдання сертифікаційної роботи) або 

української мови і літератури (субтест «Атестаційні завдання»); 

математики (відповідно до рівня вивчення предмета); 

історії  України (субтест «Період XX - початок XXI століття») або 

іноземної мови (відповідно до рівня вивчення предмета) - за вибором 

здобувача освіти; 

одного з навчальних предметів, винесених на ЗНО, - за вибором 

здобувача освіти. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу                                                                 Ольга Барзак 


