
 

 

НАКАЗ  

 

від 02.06.2020                    м. Ужгород – м. Івано-Франківськ                         № 90/35-ОД 

 

 

Про внесення змін до наказу  

від 10.02.2020 № 36/14-ОД „Про затвердження  

мережі пунктів проведення пробного зовнішнього  

незалежного оцінювання в 2020 році” 

 

Відповідно до Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 

№ 1277 (із змінами), наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 

21.05.2020 № 70 „Про внесення змін до наказу Українського центру оцінювання 

якості освіти від 10.10.2019 №139”, ураховуючи рекомендації, надані 

Українським центром оцінювання якості освіти (лист від 25.05.2020 № 02-20-

01/729), з метою забезпечення належного проведення в області пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання  

 

НАКАЗУЄМО: 

 

1. Внести до наказу департаменту освіти і науки Закарпатської обласної 

державної адміністрації та Івано-Франківського регіонального центру оцінювання 

якості освіти від 10.02.2020 № 36/14-ОД „Про затвердження  мережі  пунктів 

проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2020  році” такі 

зміни: 

1.1. Пункт 2 викласти у такій редакції: 

„2. На базі зазначених пунктів провести пробне зовнішнє незалежне 

оцінювання:  

з української мови і літератури – 15 червня 2020 року;  

з англійської, німецької, французької, іспанської мов, біології, географії, 

історії України, математики, фізики, хімії – 17 червня 2020 року.”. 

1.2. Пункт 3 викласти у новій редакції: 

„3. Керівникам органів управління освітою, відповідальним за ЗНО в 

адміністративних одиницях, керівникам закладів освіти, на базі яких діятимуть 

пункти проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у межах 

компетенції забезпечити: 

3.1.  Роботу пунктів проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання відповідно до вимог, установлених у розділі ІІ Регламенту роботи 

пункту проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році, 

затвердженого наказом Українського центру оцінювання якості освіти                             

від 17.01.2020 № 11. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ  

 РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ 
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3.2.  Наявність у пунктах пристроїв для програвання аудіокомпакт-дисків                    

зі звуковим записом (з розрахунку один пристрій на одну аудиторію тестування                    

з іноземної мови + резервний програвач на пункт). 

3.3. Створення безпечних умов проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання, зокрема з метою запобігання поширенню коронавірусу 

COVID-19:  

3.3.1. Організувати прибирання з використанням дезінфікуючих засобів                      

у закладах освіти напередодні та після проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання.  

3.3.2. Забезпечити розподіл між пунктами засобів індивідуального захисту 

(масок), рідкого мила, паперових рушників, антисептиків для рук, наданих Івано-

Франківським регіональним центром оцінювання якості освіти, із розрахунку, 

визначеного у відомостях та/або розписках (надсилається додатково).  

3.4. Підготовку та явку персоналу пунктів проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання.”. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Директор 

департаменту освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації 
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Директор  

Івано-Франківського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 
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