
УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

№ -Л6У

Про забезпечення проведення 
зовнішнього незалежного 
оцінювання в 2022 році

Керуючись статтею 47 Закону України «Про повну загальну середню 
освіту», частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 
року № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного 
оцінювання та моніторингу якості освіти» (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), наказом Міністерства 
освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 498 «Деякі питання 
проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 травня 2021 року за 
№ 682/36304, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 
2021 року № 1166 «Про організацію та проведення у 2022 році зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти», розпорядження Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 10 листопада 2021 року № 1297-р «Про забезпечення 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році», з метою 
організованого проведення в 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

НАКАЗУЮ:

1. Комунальній установі «Навчально-методичний центр якості освіти 
та координації господарської діяльності навчальних закладів області» 
(Прінько С.І.):

1.1. Проводити роз'яснювальну роботу серед громадськості та 
учнів/студентів закладів освіти, які в 2022 році завершують здобуття повної 
загальної середньої освіти, щодо порядку та особливостей проведення 



зовнішнього незалежного оцінювання, висвітлюючи інформацію на сайтах 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Центру якості освіти.

1.2. Координувати роботу щодо реєстрації учасників на пробне 
тестування до 22.01.2022 та зовнішнє незалежне оцінювання до 09.03.2022.

1.3. Провести навчання педагогічних працівників для роботи на 
пунктах тестування та перевірки завдань відкритої форми з розгорнутою 
відповіддю в сертифікаційних роботах з української мови, української мови і 
літератури, англійської мови до 20.05.2022, до 31.05.2022.

1.4. Організувати роботу щодо створення умов для громадських 
спостерігачів у здійсненні контролю під час проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання.

1.5. Сприяти в організації та проведенні апробації завдань 
сертифікаційних робіт з базових дисциплін.

2. Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) та фахової 
передвищої освіти проводити роз’яснювальну роботу серед учасників 
освітнього процесу та громадськості щодо особливостей проведення 
державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

3. Керівникам органів управління освітою територіальних громад:
3.1. Вжити заходів щодо створення належних умов організації та 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої освіти, зокрема, належної 
роботи пунктів проведення ЗНО.

3.2. Забезпечити роботу пунктів тестування на базі закладів освіти 
територіальних громад, в разі необхідності внести зміни до режиму їх 
роботи.

3.3. Привести відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018, ДСТУ-Н Б В.2.2- 
31:2011, ДСТУ Б ISO 21542:2013 безперешкодний доступ осіб з інвалідністю 
до закладів освіти області, на базі яких створені пункти зовнішнього 
незалежного оцінювання.

3.4. Сприяти (за потреби) проведенню зовнішнього незалежного 
оцінювання для осіб із порушенням зору, які використовують у процесі 
навчання шрифт Брайля.

3.5. Передбачити на 2022 рік кошти для оплати відряджень 
педагогічних працівників, які направляються до Івано-Франківського 
регіонального центру оцінювання якості освіти в якості експертів для 
визначення порогового балу «склав / не склав», на навчання з питань 
зовнішнього незалежного оцінювання, для залучення до виконання 
відповідних обов’язків у пунктах тестування та перевірки завдань відкритої 
форми з розгорнутою відповіддю в сертифікаційних роботах з української 
мови, української мови і літератури, англійської мови.

3.6. Забезпечити організоване підвезення випускників закладів 
загальної середньої освіти до пунктів тестування для проходження державної 
підсумкової атестації у формі ЗНО та в зворотному напрямку.

4. Покласти персональну відповідальність за реєстрацію учнів, 
студентів для складання державної підсумкової атестації у формі ЗНО на 



директорів закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно- 
технічної), фахової передвищої освіти.

5. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації та Центру якості освіти.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту Людвига ЦУРКАН


