
 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від 02 червня 2020 року                                                                                   №64-од 

 

Про забезпечення участі випускників  

закладів загальної середньої освіти у ЗНО-2020 

 

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 11 травня 2019 

року №635 «Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 

2019 р. за №578/33549, від 09 липня 2019 року №947 «Про підготовку до 

проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», від 20 травня 

2020 року №664 «Про внесення змін до Календарного плану підготовки та 

проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

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

наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної 

адміністрації та Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості 

освіти та від 28 травня 2020 року №80-ОД/34-ОД «Про затвердження мережі 

пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання  у 2020 році», з 

метою організованого проведення в 2020 році зовнішнього незалежного 

оцінювання 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Директору Підволочиської гімназії імені Івана Франка Коцій О.В.: 

1) внести зміни до режиму роботи закладу у зв’язку із проведенням 30 

червня 2020 року тестування з української мови і літератури, 09 липня 2020 

року тестування з історії України, 15 липня 2020 року тестування з географії; 



2) створити, згідно з вимогами, всі необхідні умови для проведення 

тестування. 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1) забезпечити участь випускників 11-х класів поточного навчального 

року у зовнішньому незалежному оцінювані з тих предметів, які зараховуються 

як державна підсумкова атестація згідно з графіком проведення тестувань: 

математика – 25 червня;   

українська мова і література – 30 червня; 

фізика – 02 липня; 

німецька мова – 06 липня; 

англійська мова – 07 липня; 

історія України – 09 липня; 

біологія – 13 липня; 

географія – 15 липня; 

хімія – 17 липня; 

2) призначити відповідальних осіб для супроводу учнів та покласти на 

них відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей під час 

перевезення. 

3) у відповідності до вимог інструкції з техніки безпеки провести 

інструктаж з питань дотримання техніки безпеки. 

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

1) здійснювати інформаційне, організаційно-методичне забезпечення 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році; 

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

проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році. 

4. Працівникам централізованої бухгалтерії відділу освіти, відділу 

соціального розвитку відділу освіти у зв’язку з проведенням зовнішнього 

незалежного оцінювання у Підволочиській гімназії імені Івана Франка, 

спланувати 30 червня, 09 та 15 липня 2020 р. виконання своїх обов’язків за 

дистанційною формою. 

5. Контроль за виконанням наказу доручити головному спеціалісту 

відділу освіти Світлані КУЛЬБАБІ. 

 

Анатолій Павлів 

Г.Р. Сакевич 

Юрисконсульт    І.О. Витвицька 


