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НАКАЗ  
 

 

від 13 листопада 2018 року     смт Підволочиськ              №240-од 

 

 

Про підготовку та проведення в 2019 році  

зовнішнього незалежного оцінювання  

результатів навчання, здобутих на  

основі повної загальної середньої освіти 

 
Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України «Про освіту», частини 

третьої статті 45 Закону України «Про вищу освіту», статті 34 Закону України «Про 

загальну середню освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 серпня 2004 року №1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

08 липня 2015 року №533), Порядку проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 

року №25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за 

№118/29986, наказів Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2018 року 

№931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. за №1030/32482, 

від 28 вересня 2018 року №1036 «Про підготовку до проведення в 2019 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти», розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 17 жовтня 2018 року №790-од «Про підготовку до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти, у 2019 році», наказу Українського центру 

оцінювання якості освіти від 12 жовтня 2018 року №154 «Про проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році», наказу управління освіти і науки 

Тернопільської обласної державної адміністрації від 08 листопада 2018 року №283 

«Про підготовку та проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 

розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 жовтня 2018 року 

№292-од «Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, у 2019 
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році», з метою організованого проведення в 2019 році зовнішнього незалежного 

оцінювання 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам закладів загальної середньої освіти: 

1) довести до відома учнів-випускників, педагогічної й батьківської 

громадськості інформацію про надання права кожному зареєстрованому учаснику 

зовнішнього незалежного оцінювання на складання тестів не більше як із чотирьох 

навчальних предметів, а також, що в 2019 році результати зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови, математики або історії України, а також одного з 

навчальних предметів (за вибором випускника) зараховуються як державна 

підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників 

старшої школи 2019 року; 

2) призначити до 04.01. 2019 р. в підпорядкованих закладах освіти осіб, 

відповідальних за реєстрацію випускників 2019 року та своєчасне формування та 

надання пакету документів;  

3) створити умови для реєстрації випускників 2019 року та надання їм 

консультаційної та технічної допомоги. 

2. Методичному кабінету (Сакевич Г.Р.): 

1) здійснити інформаційне, організаційно-методичне забезпечення проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання випускників закладів освіти в 2019 році; 

2) у визначені терміни подавати узагальнені інформації, звіти про хід підготовки 

до проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році; 

3) проводити наради, зустрічі щодо порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання для педагогічних працівників, директорів закладів освіти, 

громадськості; 

4) здійснити протягом лютого-березня 2019 року підбір педагогічних 

працівників, які залучатимуться для роботи в пункті тестування (старші інструктори, 

інструктори, чергові); 

5) забезпечити організаційно-методичний супровід пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання 2019 року, а саме: роботу пункту тестування, навчання 

залучених педагогічних працівників до проведення тестування, забезпечення 

тестовими матеріалами пункту тестування. 

3. Директору Підволочиської гімназії імені Івана Франка Коцій О.В. створити, 

згідно з вимогами, всі необхідні умови для проведення 15 та 23 березня 2019 року 

пробного тестування. 

4. Контроль за виконанням наказу доручити головному спеціалісту відділу 

освіти Кульбабі С.І. 

 


