
 

                                                        У К Р А Ї Н А                                                              

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

 

19.12.2016                                          Ужгород                                                 № 630 

 

 

Про підготовку та проведення зовнішнього  

незалежного оцінювання у 2017 році 

 

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, Указу Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013  

„Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”,  

постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 „Деякі 

питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу 

якості освіти”, 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, наказу 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 року за                      

№ 1114/29244, Календарного плану підготовки та проведення в 2017 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти             

і науки України від 31.08.2016 № 1055: 

 

1. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам та пропонувати об’єднаним 

територіальним громадам: 

1.1. Створити умови для належної роботи пунктів реєстрації, пунктів 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання з метою якісної підготовки               

і проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти. 

1.2. Провести організаційно-роз’яснювальну роботу щодо порядку та 

особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання, використання 

його результатів під час вступу до вищих навчальних закладів та зарахування їх 

як державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти. 

1.3. Забезпечити безперебійну роботу мережі Інтернет у загально-

освітніх навчальних закладах І – ІІІ ступенів. 

1.4. Забезпечити у повному обсязі залучення педагогічних працівників 

та інших фахівців для роботи у тимчасових пунктах, утворених з метою 
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підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, згідно із 

замовленням, що формується регіональним центром оцінювання якості освіти. 

1.5. Під час формування місцевих бюджетів на 2017 рік передбачити 

кошти для оплати відряджень педагогічних працівників, які направляються                             

на навчання, залучаються для роботи у пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та перевірки завдань з розгорнутою відповіддю,                     

за  рахунок асигнувань на утримання відповідних навчальних закладів. 

2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Сопкова Г. І.) 

спільно із Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти 

(Палько Т. В.):   

2.1. Організувати роз’яснювальну роботу серед громадян  щодо порядку 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання та порядку реєстрації для 

участі у ньому, особливостей вступу до вищих навчальних закладів у 2017 році.  

2.2. Забезпечити організацію і проведення навчання педагогічних 

працівників, які працюватимуть у пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та пунктах перевірки завдань з розгорнутою 

відповіддю. 

2.3. Створити умови для роботи громадських спостерігачів під час 

здійснення ними контролю за проведенням зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

3. Рекомендувати головному управлінню Національної поліції                         

в Закарпатській області (Стефанишин Р. І.) забезпечити функціональний 

супровід усіх етапів зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема доставки та 

зберігання тестових завдань, попередження зловживань і порушень порядку  

проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

4. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації                         

(Маркович В. П.) організувати чергування медичних працівників у пунктах 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

5. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій                                     

з громадськістю облдержадміністрації (Галас Я. В.) інформацію про хід 

підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання висвітлювати    

у засобах масової інформації. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти                                

на заступника голови – керівника апарату державної адміністрації Петіка О. В. 

 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                                          Г. Москаль 

 

 

 


