
УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20 р. №

Про заходи щодо забезпечення проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання, 
єдиного вступного іспиту та єдиного 
фахового вступного випробування 
у 2020 році в період карантинних заходів

Керуючись статтями 22, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтею 47 Закону України «Про освіту», Тимчасовими 
рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні 
зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного 
фахового вступного випробування в період карантину в зв'язку поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19), затвердженими постановою Головного 
державного санітарного лікаря України від 21 травня 2020 року № 24, листом 
Міністерства освіти і науки України від 11 червня 2020 року № 1/9-319 
«Щодо створення безпечних умов проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ» та з метою 
організованого проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для 
осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України:

1. Затвердити заходи щодо забезпечення проведення в Чернівецькій 
області зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та 
єдиного фахового вступного випробування у 2020 році в період карантинних 
заходів (далі - Заходи), що додаються.

2. Виконавцям Заходів забезпечити виконання розпорядження у межах 
повноважень у визначені терміни, про що поінформувати Департамент освіти : 
науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

3. Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державно' 
адміністрації:
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1) забезпечити загальну координацію Заходів;

2) поінформувати про виконання цього розпорядження Чернівецьку 
обласну державну адміністрацію до 15 вересня 2020 року.

s '
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації ІринМ сшенко.

В.о. голови обласної 
державної адміністрації Богдан КОВАЛЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження 
обласної державної 
адміністрації

: > ,. .tfgvn

ЗАХОДИ
щодо забезпечення проведення в Чернівецькій області зовнішнього 

незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового 
вступного випробування у 2020 році в період карантинних заходів

1. Забезпечити виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, 
єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період 
карантину в зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 
21 травня 2020 року № 24.

Департамент освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації, 
Департамент охорони здоров’я Чернівецької 
обласної державної адміністрації, районні 
державні адміністрації, рекомендувати 
головам об'єднаних територіальних громад, 
Чернівецькому міському голові,
Новодністровській міській раді, Головному 
управлінню Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, Головному

Національної .поліції 
області, Навчально- 

центру якості освіти та 
господарської діяльності 

навчальних закладів області 
Термін: 25 червня - 11 серпня 2020 року

управлінню
Чернівецькій
методичному
координації

2. Провести моніторингові обстеження готовності пунктів тестування 
щодо створення безпечних умов проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного 
випробування на базі закладів загальної середньої освіти.

Рекомендувати Головному управлінню 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області, Навчально-методичному центру 
якості освіти та координації господарської
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діяльності навчальних закладів області 
Термін: 22, 23 червня 2020 року

3. Забезпечити організоване підвезення випускників закладів загальної 
середньої освіти 2020 року, які будуть складати зовнішнє незалежне оцінювання, 
до пунктів проведення тестування та в зворотному напрямку шкільними 
автобусами, а також автобусами інших перевізників, з дотриманням таких 
протиепідемічних заходів:

1) оброблення автобусів дезінфікуючими засобами;
2) супровід під час перевезення учнів (один-два працівники закладу освіти);
3) температурний скринінг учнів та осіб, які їх супроводжують, 

безконтактно або контактним засобом перед посадкою до автобуса та розсадити 
пасажирів у межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною 
характеристикою транспортного засобу;

4) здійснювати перевезення пасажирів у масках або респіраторах правильно 
одягнутих на обличчя (прикриваючи ніс та рот).

Районні державні адміністрації,
рекомендувати головам об’єднаних
територіальних громад 
Термін: 25 червня - 17 липня 2020 року

4. Організувати роботу, у разі потреби, щодо безвідмовної госпіталізації 
учасників зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та 
єдиного фахового вступного випробування та залученого персоналу під час 
проведення основних сесій.

Департамент охорони здоров’я Чернівецької 
обласної державної адміністрації 
Термін: 25 червня - 11 серпня 2020 року

5. Організувати онлайн-навчання/інструктаж, тест-контроль педагогічних 
працівників для роботи на пунктах тестування та пунктах перевірки тестових 
завдань з розгорнутою відповіддю: для відповідальних осіб в округах; 
відповідальних за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання та їх 
помічників; для уповноважених осіб.

Департамент освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації, 
рекомендувати Навчально-методичному 
центру якості освіти та координації 
господарської діяльності навчальних 
закладів області
Термін: 22, 23 червня; 03, 06 липня 2020 
року
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6. Провести навчання/інструктаж з медичним персоналом відповідно до 
рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо дій медичного 
працівника, який залучається для чергування в пункті тестування під час 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та 
єдиного фахового вступного випробування.

Департамент освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації, 
Навчально-методичний центр якості освіти 
та координації господарської діяльності 
навчальних закладів області 
Термін: 22, 23 червня 2020 року

7. Вжити заходів із попередження надзвичайних ситуацій під час 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та 
єдиного фахового вступного випробування та забезпечити оперативне 
реагування в разі їх виникнення на пунктах проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання та на прилеглих до них територіях.

Департамент освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації, 
рекомендувати головам об’єднаних
територіальних громад, Чернівецькому 
міському голові, Навчально-методичному 
центру якості освіти та координації 
господарської діяльності навчальних
закладів області
Термін: 25 червня -  11 серпня 2020 року

8. Забезпечити охорону правопорядку на пунктах проведення зовнішньогс 
незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фаховогс 
вступного випробування та прилеглих до них територіях.

Рекомендувати Головному управлінню 
Національної поліції в Чернівецькій області 
Термін: 25 червня -11 серпня 2020 року

9. Забезпечити безперебійне електроживлення пунктів проведенню 
зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов у дні проведенню 
тестувань.

Рекомендувати Чернівецькій міській раді Тс 
Хотинській об’єднаній територіальнії 
громаді
Термін: 06 та 07 липня 2020 року
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10. Забезпечити висвітлення ходу підготовки та проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового 
вступного випробування в 2020 році, протиепідемічних заходів, яких необхідно 
дотримуватись під час тестування, на офіційних вебсайтах, у засобах масової 
інформації.

Департамент освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації, 
Департамент комунікацій Чернівецької 
обласної державної адміністрації, 
рекомендувати Навчально-методичному 
центру якості освіти та координації 
господарської діяльності навчальних 
закладів області
Термін: червень-серпень 2020 року
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Микола ХАРАТЇН


