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Н А К А З 
  

від 08 листопада 2017 року        смт Підволочиськ                   №233-од 

 

Про апробацію тестових завдань  

з математики та англійської мови 
 

На виконання наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 

29.09.2017 № 145 «Про підготовку та проведення апробацій тестових завдань у 

листопаді-грудні 2017 року», спільного наказу Івано-Франківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти та управління освіти і науки 

Тернопільської обласної державної адміністрації від 02.11. 2017 р. №312/84-ОД 

«Про підготовку та проведення апробацій тестових завдань у листопаді 2017 

року», з метою організації якісного проведення апробації тестових завдань 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести у закладах загальної середньої освіти апробацію тестових 

завдань з математики та англійської мови відповідно до визначених дат 

проведення апробації (додаток). 

2. Методичному кабінету (Сакевич Г.Р.) організувати передачу в 

навчальні заклади апробаційних матеріалів, забезпечивши їх зберігання з 

дотриманням умов конфіденційності. 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти, на базі яких 

проводитиметься апробація: 

1) створити належні умови проведення апробації в аудиторіях: 

відсутність унаочнення з предмета апробації, окремий стіл для кожного 

учасника, місце для уповноваженого представника регіонального центру; 

2) забезпечити явку учасників апробації відповідно до встановленої у 

додатку квоти та наявність у кожного з них ручки з пастою насиченого чорного 

кольору для виконання тестових завдань; 

3) провести апробацію тестових завдань відповідно до наданих 

методичних рекомендацій та забезпечити зберігання апробаційних матеріалів з 

дотриманням умов конфіденційності (переписувати та ксерокопіювати 

апробаційні тестові матеріали заборонено); 
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4) організувати (не пізніше наступного після проведення апробації дня) 

передачу пакетів з апробаційними матеріалами у методичний кабінет 

(Павліву А.М.), забезпечивши їх зберігання з дотриманням умов 

конфіденційності. 

4. Відповідальному за ЗНО Павліву А.М. організувати передачу 

пакетів з апробаційними матеріалами до Тернопільського обласного 

комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, забезпечивши їх 

зберігання з дотриманням умов конфіденційності. 

5. Контроль за виконанням даного наказу доручити головному 

спеціалісту відділу освіти Беню Р.І. 

 

 
 

Сакевич Г.Р. 

 

Павлів А.М. 

 

Юрисконсульт    Витвицька І.О. 



  

Додаток 

 

Список закладів загальної середньої освіти,  

на базі яких буде проведено апробацію тестових завдань  

 

Предмет 

апробації 

Навчальні заклади, на 

базі яких 

проводитиметься 

апробація 

Номери 

аудиторій у 

навчальному 

закладі 

Кількість 

учасників  в 

аудиторії 

Дата проведення, 

час початку 

проведення 

Уповноважений 

представник 

РЦОЯО в 

аудиторії 

Математика 

Оріховецька 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Підволочиської 

селищної ради 

1 5 
22.11. 2017  

10.00. 

Яцків Андрій 

Орестович 

Кам'янківська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Підволочиської 

селищної 

1 5 
15.11. 2017 

10.00. 

Старинська Інна 

Володимирівна 

Англійська 

мова 

Качанівська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Підволочиської 

селищної ради 

1 5 
16.11. 2017 

10.00. 

Кульбаба Тарас 

Ігорович 

Підволочиська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Підволочиської 

селищної ради 

1 10 
21.11. 2017  

09.30. 

Сум Наталія 

Борисівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


