
нАкАз
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ
олЕксАндрIЙськоi MICbKoi рАди

кIровогрАдськоi оьлдстr

вtд <<(cy'l у листопада 2021 року Ns /r'ЗР
м. Олександрiя

Про пiдготовку та проведення в 2022 роцi
зовнiшнього незалежного оцiнrовання
результатiв навчання, здобутих на ocHoBi
повноi загальноi середньоi освiти

Вiдповiдно до абзацу третього п}цкту 2 частини шостоТ cTaTTi 47 Закону УкраiЪи
кПро повну загальну середню ocBiTy>, Порядку проведення зовнiшнього незалежного
оцiнювання та монiторингу якостi освiти, затвердженого постановою Кабiнету MiHic,TpiB
Украiни вiд 25 серпня 2004 року Ns 1095 (у редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 08 липня 2015 року J\lb 5ЗЗ), Порядку проведення зовнiшнього незаJIежного
оцiнювання результатiв навчання, здобlтих на ocHoBi повноi загальноТ середньоi освiти,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i наlтси Украiни вiд 10 сiчня 2017 року N9 25,
заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи 27 сiчня 2017 року за J\Ъ 118129986, наказу
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 05.05.2021 року N9 498 кЩеякi питання проведення у
2022 рачl зовнiшнього незалежного оцiнювання результатiв навчання. зitобу,тих на clcHc,lBi
повноТ загальноi середньоi освiти> з метою пiдготовки ло органiзоваI{ого проведе]lня в

2022 роцi зовнiшнього незilJIежного оцiнювання результатiв навчання злобу,гих на ocHoBi
повноi загальноi середньоТ освiти

НАкАЗУЮ:

1. Затверцити Календарний план пiдготовки та проведення в 2022 роui зовtлiшl.1ього
незаJIежного оцiнювання результатiв навчання, злобутих на ocHoBi гtовноТ :заl,аlьнсlj'
середньоi освiти, що додасться.

2. Провести з 2З травня по 17 червня 2022 року ЗНО з украiЪськоi мовио украiнськоТ
мови i лiтератlри, матоматики, математики (завдання рiвня стандарту), icTopii УкраiЪи,
iспанськоi мови, англiйоькоi мови, нiмецькоТ мови, французькоТ мови, бiологii, фiзики,
географiТ та xiMii за графiком затвердженим MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи.

З. Надати ло оРI_{оЯо пропозицiТ щодо формування мережi пунктiв ЗНо, пунктiв
реестрацiI, добору осiб, якi булуть залучатися до роботи в пунктах тестування.

4, Щиректорам закладiв загальноТ середньоI освiти I-III стугlенiв:
1) до 02.|2.202l року довести до вiдома педагогiчних працiвникiв, випускникiв

11-х класiв та ik батькiв календарний rrлан пiдготовки та проведення зовнiшнього
незалежного оцiнювання;

2) забезпечити широке iнформування педагогiчних працiвникiв, випускникiв
11-х класiв та ik батькiв, щодо порядку проходження зовнiшнього незалежного оцiнювання"
використання його результатiв пiд час вступу до закладiв вищоI освiти i зарахування як
оцiнок за державну rriдсумкову атестацiю за освiтнiй piBeHb повноТ загальноТ серелньоТ освiти
(Наказ МОН вiд 05.05.2021 року N9 498, наказ МОН вiд 14.05.2021 року Jф 528);



t
з) визначити осiб" вiдповiдальних за iнфорп,rаuiйно_рtl,з,яснк)ваjlьн} ..рuбо,у 

, 
"|,::li]i

зовнiшнього незаJIежного оцiнювання, формування KoMп-rleKTiB ресстрацiйних докуN,lен гlR

учнiв, якi проходитимуть державну пiдсумкову атестачiю у формi зовнiшнього незалежного

оцiнювання до 15 листопада 2021 року;
4) сприяти свосчаснiй ресстраuiт учасникiв зовнiшнього неза]lежного оцtнювання ),

2022ротri,ВрахоВУючи,ЩоУ.,uЪ""*ЪНо'u.ПраВопройтизовнiшнсоЦiнювання:
- зарахунок коштiв державного б,оджет.о 

"a 
бi.,,оr,t як,] l]'яти навчаjIьних tlре,цмеliв i,l

IIерелiку (пункти 1або 2, з або 4,5-13 ;1ляt:здобl,ва,tiв ocBi,rtt, якi 1,2022 p""i ,.,|,:.|.,l,)]:l],

,,доОуrrО повноI :загальноТ cepeitHboT освi,гИ l,а маю,гЬ прохоjIигl,t jtержавну Itlдс}\1кt)t]\

аrесrацiЮ у формi зовнiшньОго незалеЖного оцiнювання);

- за рахунок коrптiв фiзичних та юридичних осiб у встановленому законодавство},{

порядку додатково, понад встановпену абзацом др_угим пiдпункту 2 пункту 2 наказ1,

MiHicTepcTBa освiтИ i наукИ УкраТнИ вiд 05 травнЯ 202i рокУ Nъ 498 кiлькiс,гь пpe:irlctiB

(пункти 5-i 3 Перелiку);
5) довести ооЪiооппU _ччнiв та Тх ба,гькiв, ttlo рез},,хьтаги ЗН() з LIоl,ирьс)х Hl'l}Jlli1,'It,|]I]\

предметiВ зараховуЮться яК результатIi державНоТ riiлсуrurКовоТ агесТацiТ за освi,гнiй piBcHb

повноi загальноТ серел*rьоТ o.uir' для випускникiв 1 1-х класiв 2022року;

- украiнська мова;
- математика;
- iсторiЯ VnpuT"" (перiод ХХ - початок XXI столiття або iноземна мова (за вибороп,r

здобувача освiти)
- оДиН iз навчалЬних пред\,Iет,iв зазнаLIених,ч пунктаХ 4-12 Пepe;riK,v (,lii виборtllt

здобувача освiти); 
lбного зовнiшньогсl6)Сприя.t.иУЧасТiпеДагогiчнихПраЦiвникiвуПроВеДеннlПр(

неЗаЛежноГооцiнюваннятаосновноТсесiiЗНо-2022Уякос.гiiнстрУкторiв'сТарших
iHcTpyKTopiB, чергових, вiдповiдальних за пункти тестування та помiчникiв вiдповiдаrlьних за

пункти тестування.
5" забезпе.lити в повном_у обся:зi пункти llроi]еденНЯ :]oBHll]IHb()I'o. Hc']al]:'^l1:] "

оцiнювання з iнозеплних \{оВ пристроя\,I}.{ лля програваНня аl,дiокоl\{пак],-jlllскlв 
,]l ,lI]\li()I]Ii\]

записом, що обладнанi вмонтованок) або зовнiшньою ак\ cl ичн(_)к) сис,I,ем()к),

6. Контроль за виконанняN,{ даного наказу залишаю за собою,

Начальник управлiння
освiти MicbKoi ради

Олександр АВРАМЕНКО

l



Затверджено
наказ управлiння освiти
MicbKoT ради
вiд €/7 11.2021 року Nr/ZЗt

Календарний план
пiдготовки та проведення в MicTi ОлександрiТ в 2022 рочi зовнiтrlнього незаirе}кноl о

оцiнювання результатiв у навчання, здобутих на ocHoBi повноТ загапьноТ середгтьоi'с,lсвiттл

I] iдпо вiда"] L tl IlI"l,]a

lIp()lte.,tetl liя 'Jl{() 
rз

регiсlнi, KepiBHirKlt
ззсо

лъ
зlл

Змiст заходу 'I'epMiH

виконання
FJ i. tlloBr:a.,l t,ll tl ll ll"l

орl,анiзаuiкl ia
проведення

/

1 визначити заклад в якому буле створений
п}.нкт реестрацii учасникiв ЗНО-2022
Пiдготовка осiб, якi залу.rаються до роботи в
пlтlктi реестрацii

до 17.01 .2022р.

до 31 .01,2022

Управлiння освiти
MicbKoT ради
орцояо

2 Формування мережi пунктiв тестування для
проведенЕя основноi cecii ЗНО-2022

до 25,0З,2022 Управлiння освiти
MicbKoi ради

з

,l
l,

Щобiр та пiдготовка осiб, вiдповiдальних за

формування комплектiв реестрацiйних
дОкlментiв 1плнiв, якi складатимуть дпд у
формi ЗНО

до 15,1\.202|
(лобiр;

до 28.0l ,2022
(пiдготовка)

Управлiння освiти
MicbKoT ради

4 Визначення працiвникiв закладiв освiти, якi
будуть заrrученi до проведення ЗНО-2020.
Скласти банк ддтих кВiдповiда:rьнi за ПТ,
помiчники вiдповiдальних за ПТ,
iнструктори, старшi iнструктори, черговi,
екзаменатори)

березень 2022

5 Органiзувати спiльно з ОРЩОЯО та КОIППО
iм.Василя Сlхомлинського реестрацiю,
навчання та оертифiкацiю вiдповiдальних за
ПТ, помiчникiв вiдповiдальних за ПТ
старших iHcTpyKTopiB, iHcTpyKTopiB дJш
проведенняЗНО-2022

до lЗ травня
2022

Управлiння освiти
MicbKoi рали

керiвники ЗЗСО

6

d
Створити банк даних вiдповiдаJIьних за
iнформачiйно:роз'яснювальну роботу Iцодо

ресстрацii та участi випускникiв 1 1-х класiв у
зно-2022

до 17.11.2020 хейнолайнен Л,г

керiвники '] ]('()1 Органiзацiя та проведення засiдань м/о
вчителiв-предметникiв з пит€шь пiдготовки
випускникiв 11-х класiв до ЗНО-2022

грудень 202|-
KBiTeHb 2022

8 Проведення роз'яснювальноi роботи серед
педагогiчних працiвникiв, учнiв 11-х класiв,
ixHix батькiв та громадськостi через засоби
масовоi iнформачiТ щодо особливостей
проведенняЗНО-2022

листопад 2021 -

березень 2022
Управлiння освi,t,и

MicbKoT рали
Iiерiвники ЗЗ(]О

9 Подання реестрацiйних локlментiв особаrли,
якi виявили бажання пройти ЗНО в 202Jччочi
(ресстрапiя на ЗНО-2022)

з 01.02 по
0|,0з.2022

.. Керiвники ЗЗСО

10 Формування
комплектiв
випускникiв

та вtдправлення

ресстрачiйних
1 l -x K'laciB

до орцояо
документiв

ЗЗСо, якi

з 01,02 по
0l .0з 2022

Керiвники ЗЗС().
tзt,;tповiдапт,тti ]а

t|ltlpb,t,r,BaHHrt



v

проходитимуrь ДПА у формi ЗНО

в

комплектlв

11 за вимогою r{асникiв ЗНО змiн до
даних

Унесення з 01.02 по
09,0з.2022

Керiвники ЗЗСО

Il

мов

Визначення осiб, якi здiйснюватимуть
ркуперевl завдань iкацiйних :]тсертиф робi

мови лlyKpaiHcbKoT математики зтератури
анг iспанськоТ, росlиськоr,

до 20.05.2022 Управлiння освiти
MicbKoi рали

lз
ресстрачiйних

11-х класiв
документlвкомплектlв

навчання осiб , вiдповiдальних за форrтування до]1.01,2022

громадських спостерiгачiввизначення за
зно-2022

до 24.0\.2022 Керiвники ЗЗСО
Хейнолайнен Л.Г,

Проведення
оцiнювання: -

зовнlшнього
iзика

незалежного 2з.05.2022

- хlмlя 26.05.2022
украlнська мова, украiЪська мова i

л1
з|.05.2022

- математика, математика (завдання рiвня 0з.06,2022

мова 06.06.2022
- англiйська мова 07.06.2022

у 10.0б.]022
14.06.2022

15

- бiологiя 17.0б.2022
1б 1нструктивно-методичних нарад

для керiвникiв ЗНЗ, вiдповiдальних за
пiдготовку до ЗНО в ЗНЗ, вiдповiда"тьних за

Проведення грудень 202l -
KBiTeHb 2022

Упразлiння освiти
MicbKoi рали

\] закладiв освiти iнформацiйно-
методичними матерiа_пами

забезпечення листопад 202|-
KBiTeHb 2022

Уtlравлiння ocBiтTl
MicbKoT раJ{и.
о ояо

18 Участь загальноосвi тнlх навчальних закладlв
MicTa в бацii тестових 1ззавданьапро

зно

За планом
кошпо

Управлiння освiти
MicbKoi ради,

ззсо
19

зно-2022
допомоНадання ги )п{ням у дляресстрацiТ з05по

22,01.2022
20 Проведення пробного ЗНО-2022 l9 та 2З,OЗ.2022

[Iерелання закладаN{ освiти вlдомос,геи
вит,ляд1в

Вiдгiовiдаrьнi за ЗIIО
i] ,]iiKJli1,,(a\

}{t]K
к o,r ександр i ric ь к rl ri

колегiум>, НВК (ЗНЗ
I-IIIсT. ЛЬ 9 -

спецiацi:зована
lUKoJ]a)

07,06.2022
бiологiя з0.06.2022

у- 1ноземн1 мови- з0.06.2022
матомаТика, до 27,06.2022

2l

мова i до 24.06.2022

уцояо

-\ctirlcl"-rttiit rcrr _ i, ]

вiдповiдапьна за
ЗНО в pel,ioHi

Керiвники ЗЗСО

Вiдповiлальнi за
пункти тестування

1



лlтература
22 Створення iнформаuiйних сr,ендiв <Готl,сл,tt,tсь

до ЗНО-2022>. Оновлення iнформацiТ в
довiдниках загальноосвiтнiх наtsчальних

освlти та

до()l.|2.2"()22 iicpiBHrTKl.r,i:J('( )

Xcii Ho,raйtrcrl J1.1'

Zэ Пiдготовка пунктiв tIроведення ЗНО-2022 до
зовнiшнього незалежного оцiнювання

до 20.05.2022 Управлiння освiт,и
MicbKoT раци

Керiвники ЗЗС]О.
Bi.trltlBiдalrbHi за I IJ'

24 Проведення додатковоТ ceciT ЗНО 2З.06 по
15.07.2022 за

окремим
графiком

уцояо
орцJUIо


