
 
ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від 14 листопада 2019 року                                                        №206-од 

 

 

Про апробацію тестових завдань  

зовнішнього незалежного оцінювання 
 

На виконання наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 

27.09.2019 №133 «Про підготовку та проведення апробацій завдань 

зовнішнього незалежного оцінювання у листопаді-грудні 2019 року», спільного 

наказу Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти та 

управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 

06.11. 2019 р. №261-ОД/122-ОД «Про підготовку та проведення апробації 

завдань зовнішнього незалежного оцінювання у листопаді-грудні 2019 року», з 

метою організації якісного проведення апробації завдань 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести у закладах загальної середньої освіти апробацію завдань  

зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, біології та хімії відповідно до 

визначених дат проведення апробації (додаток). 

2. Установити час проведення апробації на базі закладів загальної 

середньої освіти – 40 хвилин. 

3. Методичному кабінету (Сакевич Г.Р.) організувати передачу в заклади 

освіти апробаційних матеріалів, забезпечивши їх зберігання з дотриманням 

умов конфіденційності. 

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти, на базі яких 

проводитиметься апробація: 

1) створити належні умови проведення апробації в аудиторіях: 

відсутність унаочнення з предмета апробації, наявність аудиторної дошки, 

годинника, окремого стола та стільця для кожного учасника, стола та стільця 

для працівника, який проводитиме апробацію завдань зовнішнього незалежного 

оцінювання, місце для особистих речей учасників (стіл, стільці тощо); 

2) забезпечити явку учасників апробації відповідно до встановленої у 

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

кольору для заповнення бланків; 

3) провести апробацію тестових завдань відповідно до наданих 

рекомендацій та забезпечити зберігання апробаційних матеріалів з 

дотриманням умов конфіденційності (переписувати та ксерокопіювати 

апробаційні матеріали заборонено); 



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. 

5. 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. 

6. Контроль за виконанням даного наказу доручити головному 

спеціалісту відділу освіти Руслану БЕНЮ. 

 
  

 

 

Анатолій Павлів 

  Г.Р. Сакевич 

Юрисконсульт    І.О. Витвицька 



Додаток 

 

Список закладів загальної середньої освіти, 

на базі яких буде проведено апробацію завдань  

зовнішнього незалежного оцінювання 

 

Предмет 

апробації 

Навчальні заклади, 

на базі яких 

проводитиметься 

апробація 

Номери 

аудиторій у 

навчальном

у закладі 

Кількість 

учасників  

в аудиторії 

Дата 

проведення, час 

початку 

проведення 

Уповноважений 

представник 

РЦОЯО в 

аудиторії 

Хімія 

Підволочиська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Підволочиської 

селищної ради 

1 15 
22.11.2019, 

11.30 

Місечко 

Олександра 

Орестівна 

Качанівська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Підволочиської 

селищної ради 

1 10 
27.11.2019, 

09.00 

Кульбаба Тарас 

Ігорович 

Біологія 

Підволочиська 

гімназія імені Івана 

Франка 

Підволочиської 

селищної ради 

1 15 
19.11.2019, 

11.00. 

Коцій Оксана 

Володимирівна 

Кам’янківська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Підволочиської 

селищної ради 

1 10 
19.11.2019, 

10.00. 

Старинська Інна 

Володимирівна 

Качанівська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Підволочиської 

селищної ради 

1 10 
19.11.2019, 

09.00 

Городницька 

Марія 

Йосифівна 

Фізика 

Підволочиська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Підволочиської 

селищної ради 

1 10 
18.11. 2019,  

11.00. 

Агаркова 

Тетяна 

Сергіївна 

 

 

 

 

 
 

 


