
 

 

НАКАЗ  

 

від  28.05.2020                    м. Ужгород – м. Івано-Франківськ                         № 88/34-ОД 

 

 

Про затвердження мережі пунктів проведення  

зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році 

у Закарпатській області 

 

Відповідно до підпунктів 4-6 пункту 15 Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (зі змінами), Порядку 

залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших 

фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року №222                              

(зі змінами), Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 № 25 

(зі змінами), Порядку використання приміщень закладів освіти для проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти                          

і науки України від 03.02.2015 № 85 (зі змінами), наказу Міністерства освіти                      

і науки України від 09.07.2019 № 947 „Про підготовку до проведення в 2020 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти” (зі змінами), наказу Українського центру 

оцінювання якості освіти від 12.03.2020 № 33 „Про розподіл учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року між пунктами проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, аудиторіями та робочими місцями”                      

(зі змінами), Регламенту роботи пункту проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання в 2020 році, затвердженого наказом Українського центру оцінювання 

якості освіти від 17.01.2020 № 10, з урахуванням пропозицій, наданих 

департаментом освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації 

(лист від 13.05.2020 № 01-17/1070), за погодженням з Українським центром 

оцінювання якості освіти (лист від 27.05.2020 № 02-20-03/742), з метою 

організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році, 

  

НАКАЗУЄМО: 

 

1. Затвердити мережу пунктів проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2020 році у Закарпатській області (додатки 1 – 9, далі – Мережа). 

2. Керівникам місцевих органів управління освітою, закладів освіти, на базі 

яких діятимуть пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 

відповідальним особам в округах/містах/районах у межах компетенції: 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ  

 РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ 



 

 

2 
 

2.1. Забезпечити належну підготовку закладів освіти до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, у тому числі з урахуванням Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні 

зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного 

фахового вступного випробування в період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 24. 

2.2. До 8 червня 2020 року подати до Івано-Франківського регіонального 

центру оцінювання якості пропозиції щодо залучення працівників для роботи                   

в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання (з урахуванням 

затвердженої Мережі). 

2.3. Ужити відповідні організаційні заходи щодо підготовки працівників,                

які залучатимуться до роботи в пунктах проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, та явки персоналу пунктів проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою. 

 
 

 

 

 

 

Директор департаменту освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації 

 

_______________  Ганна СОПКОВА 

 

Директор Івано-Франківського 

регіонального центру оцінювання 

якості освіти 

___________  Богдан ТОМЕНЧУК 



 


