
 
УКРАЇНА  

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

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 

 

19.12.2019                                        Перечин                                    № 145/01-31 

 

 

Про підготовку та  проведення у 2020 році 

зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 

року №222 «Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, 

науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання», Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 року №533, наказів  

Міністерства освіти і науки України 11.05.2019 №635 «Деякі питання 

проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2019 року за 

№578/33549, від 09.07.20198 № 9476 «Про підготовку до проведення в 2020 

році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти» та затвердженого ним 

Календарного плану підготовки та проведення в 2020 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, розпорядження голови Закарпатської державної 

адміністрації від 29.11.2019 №672, наказу департаменту світи і науки 

облдержадміністрації 18.12.2019 року №312 «Про підготовку та проведення 

у 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти», з метою якісної 

підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти 

 

 



Н А К А З У Ю: 

 

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 2020 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. Створити умови для роботи громадських спостерігачів під час 

здійснення ними контролю за проведенням зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

1.4. Висвітлювати на сайтах відділу та закладів загальної середньої 

освіти інформацію щодо підготовки та проведення всіх етапів ЗНО-2020. 

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; 

належну роботу кабінетів інформатики та безперебійний доступ до 

мережі Інтернет з метою надання можливостей випускникам 

зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання; 

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. 

2.2. Організувати безпечне підвезення випускників закладів загальної 

середньої освіти, які проходять державну підсумкову атестацію у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання, до пунктів проведення ЗНО. 

2.3. Створити умови для належної роботи пунктів реєстрації та 

пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання (у тому числі 

пробного). 

2.4. Визначити у закладах освіти відповідальних за формування 

комплектів реєстраційних документів осіб, які складатимуть державну 

підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 

2.5. Проводити роз’яснювальну роботу серед громадськості, у т.ч. і 

через засоби масової інформації, щодо особливостей реєстрації та 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, зарахування його 

результатів як державної підсумкової атестації за курс повної загальної 

середньої освіти та використання їх для вступу до закладів вищої освіти у 



2019 році. 

3. Взяти до відома, що у 2020 році: 

3.1. Формування та відправлення до регіонального центру 

комплектів реєстраційних документів учнів, які складатимуть державну 

підсумкову атестацію у формі ЗНО, проходитиме у період з 03.02.2020 до 

17.03.2020. 

Термін подання особами реєстраційних документів для участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні – з 03.02.2020 до 24.03.2019. 

Унесення змін до реєстраційних даних можливе з 03.02.2020 до 

24.03.2019. 

3.2. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти, проводитиметься у 

терміни: 

математика - 21.05.2020; 

українська мова і література - 26.05.2020; 

фізика - 28.05.2020; 

німецька мова - 01.06.2020; 

англійська мова - 02.06.2020; 

історія України - 04.06.2020; 

біологія - 09.06.2020; 

географія - 11.06.2020; 

хімія - 15.06.2020. 

3.3. Кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного 

оцінювання має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних 

предметів із визначеного переліку. 

3.4. Як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень 

повної загальної середньої освіти для учнів закладів загальної середньої 

освіти, які в 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої 

освіти зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання з 

трьох навчальних предметів: 

української мови та літератури; 

історії України (період ХХ - початок ХХІ століття) або математики (за 

вибором здобувача освіти); 

одного з названих вище навчальних предметів (за вибором здобувача 

освіти). 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 


