УПРАВЛІННЯ О СВІТИ І НАУКИ
РІВНЕН СЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖ АВН ОЇ
АДМ ІНІСТРАЦІЇ

Л ЬВІВС ЬКИ Й РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР ОЦІНЮ ВАННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТИ

НАКАЗ
27.09.2019

м. Рівне, м. Львів

№371/118-0

Про підготовку та проведення
зовнішнього незалежного
оцінювання у 2020 році
Відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про загальну
середню освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25.08.2004 № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 08.07.2015 № 533), Порядку залучення педагогічних, наукових,
науково-педагогічних працівників та інших
фахівців до проведення
зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15.04.2015 № 2 2 2 , на виконання наказів Міністерства
освіти і науки України від 10.01.2017 № 2 5 «Деякі питання нормативного
забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27.01.2017 за № 118/29986, від 11.05.2019 № 635
«Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.2019 за № 578/33549, від
09.07.2019 № 947 «Про підготовку до проведення в 2020 році зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти», із метою успіш ної підготовки та організованого
проведення зовніш нього незалежного оцінювання у 2020 році

НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити План роботи з підготовки і проведення зовнішнього
незалежного оцінювання та моніторингових досліджень у Рівненській області
на 2019-2020 навчальний рік (далі - План роботи), що додається.
2. Львівському регіональному центру оцінювання якості освіти своєчасно
інформувати органи управління освітою, учасників навчально-виховного
процесу, громадськість про напрацьовані та затверджені в Міністерстві освіти і
науки України, Українському центрі оцінювання якості освіти документи з
питань проведення різних етапів зовнішнього незалежного оцінювання.
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3.
Рівненському обласному інституту післядипломної педагогічної
керівникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, виконкомів ра;
міст
обласного
значення,
органам
управління
освітою
о б ’єднани:
територіальних громад, керівникам закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації
директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти, директораі\
закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування забезпечиті
виконання завдань відповідно до Плану роботи.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальник;
управління - начальника відділу виховної роботи та соціального захисту дітеі
Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації Ольгу Л А Д Ю К т;
заступника директора Львівського регіонального центру оцінювання якост
освіти Ольгу Я Н У Ш Е В И Ч .

Начальник
управління освіти і науки
Рівненської
обласної
адміністрації

державної

Директор
Львівського регіонального центру
оцівкЩ йня-якості освіти

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Наказ Управління освіти і н а _ у к ц
Рівненської облдержадмініст-раціу та
Львівського регіонального ц е н т р у
оцінювання якості освіти
від 27.09.2019 № 3 7 1 / 1 18-о

План роботи ,
з підготовки і проведення зовнішнього незалежного ОІІ *Н*°Вання тя моніторингових досліджень
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проектів
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Організація та проведення інформаційно-методичних семінарів
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підготовки та проведення 3110-2020 з педагогічними працівниками обЛ‘
Організація га проведення ЇЖ - кампанії з питань ЗНО-2020
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Інформування учнівської та педагогічної громадськості закладів о*
умови реє страції на участь у пробному і основному ЗНО 2020 р.
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П ротягом року
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------оц ін ю ван н я
ЛРЦ О ЯО. УОН РОДА.
Протягом року
РОІІІ ПО
ЛРЦ О ЯО. УОН РОДА.
Протягом року
РОПІПО
ЛРЦОЯО. УОН РОДА.
Протягом року
РОІГІПО
ЛРЦОЯО. УОН РОДА,
РОП IIІО. управління/
Вересень 2019 р _
відділи освіти. ЗЗСО.
травень 2020 р.
ЗІІ(П Т )0. 3130.
гуманітарні відділи ОТІ
ЛРЦОЯО. УОН РОДА.
РОІІІІІО
Ж овіень 2()|9 о
1'

"
"

2.6
2.7

2.8

проведення ЗНО-2020»
• «Організація та особливості проведення пробного ЗНО у 2020 році»
• «Ф ормат ЗНО-2020. Терміни та порядок реєстрації. Календар тестувань»
• «Аналіз ходу реєстрації абітурієнтів на участь у ЗНО-2020. Ф ормування
мережі пунктів проведення ЗНО»
• «Пробне ЗНО: підсумки проведення. Підготовка процедур основної сесії
ЗНО-2020»
• «Підбір і навчання залучених до процедур педагогічних працівників - вагома
складова успіш ного проведення ЗНО»
• «Підсумки проведення ЗНО-2020»
• Інш і - за потребою
Проведення навчально-методичних семінарів з актуальних питань ЗНО для
педагогічних працівників області (на запрош ення)
Поширення інформаційних матеріалів для підготовки до ЗНО 2020 р. (плакати,
інформаційні листки, газети, брошури тощо)

Листопад 2019 р.
Грудень 2019 р.
Лютий - березень
2020 р.
Квітень 2020 р.
Квітень - травень
2020 р.
Червень 2020 р.

ЛРЦОЯО, УОН РОДА,
РОІППО
ЛРЦОЯО, УОН РОДА,
РОІППО. управління/
відділи освіти, ЗЗСО,
ЗП (П Т )0, ЗВО,
гуманітарні відділи ОТГ
ЛРЦОЯО, УОН РОДА,
РОІППО
ЛРЦОЯО, УОН РОДА,
РОІППО
ЛРЦОЯО, УОН РОДА,
РОІППО
ЛРЦОЯО, УОН РОДА,
РОІППО

2.10

Проведення Інтернет - конференцій, вебінарів тощо з питань ЗНО-2020 для
випускників та педагогів ЗЗСО (за згодою сторін)
Навчальні семінари зі слухачами курсів підвищення кваліфікації РОППО (на
запрош ення)
Підготовка і проведення прес-конференцій для ЗМІ області

2.11

Підготовка і поширення матеріалів із питань ЗНО для ЗМІ

2.12

Поширення інформації серед випускників 33(70, ЗП (П Т )0, ЗВО І-І1 р. а. щодо
форм підготовки до ЗНО - 2020 на сайті ЛРЦОЯО. О новлення бази даних
ЛРЦОЯО, РОІППО
тренувального он-лайн тестування
Забезпечення роботи сайтів РОІППО. ЛРЦОЯО, поширення інформації через
ЛРЦ О ЯО, РОІППО
соціальні мережі (фейсбук тощо), портал «Освіта Рівненщини»
Організація швидкого інформаційного забезпечення громади Рівненської
області з питань різних аспектів підготовки і проведення ЗНО: робота сервісів
ЛРЦОЯО
«Запитання - відповіді» на сайті ЛРЦОЯО. програми «Джуліам», гарячої лінії
тощо
3. О рганізаційне забезпечення проведення ЗНО - 2020

2.9

2.13
2,14

Апробація

Протягом року

Протягом року

Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Ж овтень 2019 р ,серпень 2020 р.
Протягом року

І Іротягом року

3.1

Підбір закладів освіти для проведення апробації тестових завдань на замовлення
УЦОЯО

3.2

Проведення апробації тестових завдань

3.3

Підготовка і здійснення незалежного тестування професійних компетентностей
у процесі сертифікації педагогічних працівників
Підготовка і здійснення процедур ЗНО з мови навчання для іноземних студентів
після закінчення першого курсу в українських вишах

3.4

3.5

Пробне ЗНО
Проведення зустрічей з громадськістю з питань пробного ЗНО

3.6

Формування бази даних пунктів проведення пробного ЗНО

3.7

Підбір і навчання залучених осіб для проведення пробного ЗНО

3.8.

3.9

Підготовка і видрук матеріалів для проведення пробного ЗНО. їх
комплектування (аудиторні комплекти, пакети з допоміжними матеріалами для
роботи пунктів проведення пробного ЗНО тощо)
Підготовка анкет для учасників пробного ЗНО

3.10

Забезпечення проведення пробного ЗНО

3.11
3.12

3.11

ЛРЦ О ЯО, УОН РОДА,
РОІППО, управління/
відділи освіти, ЗЗСО,
ЗП (П Т )0, ЗВО,
гуманітарні відділи ОТГ
ЛРЦОЯО. УОН РОДА,
РОІГІПО
ЛРЦОЯО, У ОІІ РОДА,
РОІППО
ЛРЦ О ЯО, УОН РОДА,
РОІППО

ЛРЦ О ЯО, РОІППО
ЛРЦОЯО. УОН РОДА,
РОІГІПО
ЛРЦОЯО, УОН РОДА,
РОІППО

Протягом року

Протягом року
С ічень-вересень
2020 р.
Протягом року (за
окремим планом)

Ж овтень 2019 р. березень 2020 р.
Листопад 2019 р. лютий 2020 р.
Лютий - березень
2020 р.

ЛРЦОЯО

Лютий - березень
2020 р.

ЛРЦОЯО

Лютий - березень
2020 р.

Опрацювання матеріалів з пунктів проведення пробного ЗНО. підведення
підсумків
Організація роботи з експертами, яких ЛРЦОЯО залучає до процедур
визначення порогу «склав/не склав» під час проведення пробного ЗНО.

ЛРЦОЯО. УОН РОДА,
РОІГІПО. управління/
відділи освіти, ЗЗСО,
ЗП (П Т )0, ЗВО,
гуманітарні відділи ОТГ
ЛРЦОЯО. УОН РОДА,
РОІППО
ЛРЦОЯО. УОН РОДА,
РОІППО

Підготовчі заходи
Призначення відповідальних за ЗНО в управліннях/ відділах освіти,
гуманітарних відділах ОТГ, ЗВО 1-11 p.a., ЗП (П Т )0. ЗЗСО обласного
підпорядкування. Уточнення бази даних «Відповідальні за ЗНО Рівненської

ЛРЦОЯО. УОН РОДА,
РОІППО, управління/
відділи освіти. ЗЗСО.

Березень 2020 р.

Березень-квітень
2020 р.
Березень-квітень
2020р.

Ж овтень 2019 р.

області»
3.12

3.13

3.14
3.15
3.16

3.17

3.18

3.19
3.20
3.21

3.22
3.23

Оновлення інформації про заклади освіти. Створення бази даних «Заклади
освіти Рівненської області 2019-2020 н. р.»

Оновлення електронних інформаційних форм та бази даних
(управління) освіти Рівненської області, гуманітарні відділи ОТГ»

«Відділи

Оновлення електронних інформаційних форм та бази даних «Заклади освіти:
ЗЗСО, ЗП (П Т )0, ЗВО І-І1 р. акр.» Рівненської області
Визначення пунктів реєстрації на ЗНО для надання допомоги абітурієнтам.
Створення бази даних «Пункти реєстрації»
Визначення пунктів проведення зовніш нього незалежного оцінювання і пунктів
перевірки відповідно до вимог УЦОЯО. Створення бази даних «Пункти
проведення зовніш нього незалежного оцінювання»
Оновлення бази даних «Відповідальні за пункти проведення зовніш нього
незалежного оцінювання» та «Помічники відповідальних за пункти проведення
зовніш нього незалежного оцінювання » ЗНО 2020 р.
Збір і підтримка актуальної інформації у ЛРЦОЯО щодо пунктів проведення
ЗНО та кількості залучених працівників для проведення пробного й основного
тестувань.
Забезпечення роботи регламентної комісії при ЛРЦОЯО
Укладення угод з установами, причетними до організації та проведення ЗНО у
Рівненській області
Підписання Договорів про співпрацю (за потреби) із закладами освіти області потенційними пунктами реєстрації, пунктами проведення зовніш нього
оцінювання та пунктами перевірки
Реєстрація кандидатів у екзаменатори з української мови і літератури,
математики, англійської, німецької та французької мов
Залучення та реєстрація громадських спостерігачів

ЗП (П Т )0, ЗВО,
гуманітарні відділи ОТГ
ЛРЦОЯО, УОН РОДА,
РОІППО, управління/
відділи освіти, ЗЗСО.
ЗП (П Т )0, ЗВО,
гуманітарні відділи ОТІ'
ЛРЦ О ЯО, УОН РОДА,
РОІППО, управління/
відділи освіти, ЗЗСО.
ЗП (П Т )0. ЗВО,
гуманітарні відділи ОТГ
ЛРЦОЯО, УОН РОДА,
РОІППО
ЛРЦОЯО, УОН РОДА,
РОІППО

Ж овтень листопад 2019 р.

Ж овтень листопад 2019 р.
Ж овтень листопад 2019 р.
Січень 2020 р.

ЛРЦОЯО. УОН РОДА,
РОІППО

Березень - травень
2020 р.

ЛРЦОЯО, УОН РОДА.
РОІППО

Березень - травень
2020 р.

ЛРЦОЯО. УОН РОДА.
РОІППО

Грудень 2019 —
травень 2020 р.

ЛРЦОЯО

Січень - серпень
2020 р.

ЛРЦОЯО, УОН РОДА,
РОІППО

Протягом року

ЛРЦОЯО, УОН РОДА.
РОІППО

1Іротягом року

ЛРЦОЯО. УОН РОДА,
РОІПІІО
ЛРЦОЯО. УОН РОДА.
РОІПІІО

Ж овтень - грудень
2019 р.
Січень - червень
2020 р.

3.24
3.25
3.26

3.27

3.28
3.29

3.30
3.31
3.32
3.33
3.34

Реєстрація на участь в ЗНО
Інформування відділів /управлінь освіти, гуманітарних відділів ОТГ. ЗВО І-І1
p.a., ЗП (П Т )0 та ЗЗСО про стан реєстрації на ЗНО
Забезпечення
роботи
пунктів реєстрації необхідними
інструктивними
матеріалами
Добір та підготовка осіб, відповідальних за формування комплектів
реєстраційних документів, учнів (слухачів, студентів), які складатимуть
державну підсумкову атестацію у формі ЗНО
Формування та відправлення до ЛРЦОЯО комплектів реєстраційних документів
учнів (слухачів, студентів), які складатимуть державну підсумкову атестацію у
формі ЗНО
О бробка документів абітурієнтів, надісланих у ЛРЦ О ЯО для реєстрації на
участь у ЗНО-2020
Реєстрація на участь у додатковій сесії ЗНО-2020

ЛРЦОЯО
ЛРЦ О ЯО, УОН РОДА.
РОІПГІО
УОН РОДА. РОІППО

ЛРЦОЯО
ЛРЦ О ЯО, УОН РОДА

Підготовка працівників, залучених до процедур ЗНО
Підбір інструкторів. їх навчання, сертифікація (до пробного та основного ЗНО ЛРЦ О ЯО, УОН РОДА.
2020)
РОІППО
Укладання Договорів про надання послуг із працівниками, залученими до ЗНОЛРЦ О ЯО, УОН РОДА.
2020 (пробне та основне ЗНО)
РОІПГІО
Проведення навчальних семінарів та сертифікація відповідальних за пункти
ЛРЦ О ЯО, УОН РОДА.
проведення ЗНО. помічників відповідальних за пункти проведення ЗНО.
РОІПГІО
Проведення навчальних семінарів і сертифікація екзаменаторів з української
ЛРЦ О ЯО, УОН РОДА.
мови і літератури, математики, англійської, французької та німецької мов
РОІППО
Підбір і навчання уповноважених осіб УЦОЯО
ЛРЦОЯО, УОН РОДА.
РОІППО

3.36

Проведення ЗНО - 2020
Контроль за підготовкою до роботи пунктів проведення ЗНО (на відповідність
вимогам)
Контроль за проведенням ЗНО

3.37

Забезпечення пунктів проведення ЗНО інструктивними матеріалами

3.38

Проведення
інформаційно-роз'ясню вальної
роботи
для
спостерігачів, інших зацікавлених осіб щодо процедур ЗНО-2020

3.35

ЛРЦ О ЯО, УОН РОДА.
РОІППО

громадських

ЛРЦ О ЯО, УОН РОДА,
РОІПГІО
ЛРЦОЯО, УОН РОДА.
РОІППО
ЛРЦОЯО, УОН РОДА.
РОІППО
ЛРЦОЯО. УОН РОДА.
РОІППО

Лютий - квітень
2020 р.
Січень - березень,
травень 2020 р.
Січень 2020 р.
Лютий - березень,
травень 2020 р.
Лютий - травень
2020 р.
Лютий - липень
2020 р.
Січень - липень
2020 р.
Лютий - липень
2020 р.
Лютий - липень
2020 р.
Листопад 2019 р. травень 2020 р.
Квітень - травень
2020 р.

Квітень 2020
Травень 2020
Травень 2020

липень
р.
липень
р.
липень
р.

Протягом року

