Додаток 1
до наказу ОРЦОЯО
від 18.10.2017 р. № 01-62

Календарний план підготовки та проведення пробногозовнішнього
незалежного оцінювання 2018 рокуна території обслуговування ОРЦОЯО
№
з/п

Зміст заходів

Термін
виконання

Оголошення вартості послуги із
проведення пробного зовнішнього
незалежного оцінювання та
1
до 11.12.2017
розміщення кошторису вартості
послуги проведення ПЗНО на вебсайті ОРЦОЯО
Розміщення на веб-сайті ОРЦОЯО
інформації про особливості реєстрації
2
до 14.12.2017
осіб, які виявили бажання взяти
участь у ПЗНО
Інформування громадськості з питань
3 організації та проведення пробного
з 27.11.2017
зовнішнього незалежного оцінювання
Створення умов, необхідних для
реєстрації осіб, які виявили бажання
4 взяти участь у пробному
09 – 31.01.2018
зовнішньому незалежному
оцінюванні
Визначення округів пробного ЗНО та
5 формування мережі пунктів
до 16.02.2018
проведення пробного ЗНО
Обробка реєстраційних документів,
6 здійснення інформування учасників
до 15.02.2018
про результати реєстрації
Надання УЦОЯО статистичних даних
7
до 16.02.2018
про реєстрацію учасників ПЗНО
Розподіл учасників пробного ЗНО
8
до 19.02.2018
між пунктами проведення ПЗНО
Розподіл учасників пробного ЗНО за
9 аудиторіями та робочими місцями в
до 21.02.2018
пунктах проведення пробного ЗНО
Генерування документів, необхідних
до 02.03.2018
для проведення пробного ЗНО;
(з укр. мови і літ-ри)
10
формування пакетів із допоміжними
до 09.03.2018
(з
усіхінш.
предметів)
матеріалами
до 14.03.2018
Тиражування матеріалів пробного
11 ЗНО та формування аудиторних
пакетів

(з укр. мови і літ-ри)

до 21.03.2018
(з усіхінш. предметів)

Виконавець

Бариляк О.Р.,
Ткаченко С.В.

Ткаченко С.В.
Загребельна О.М.
Курочкін С.Л.

Ткаченко С.В.
Ремез Н.Д.,
Загребельна О.М.
Ткаченко С.В.
Ткаченко С.В.
Ткаченко С.В.,
Загребельна О.М.
Ткаченко С.В.

Ткаченко С.В.
Загребельна О.М.
Курочкін С.Л.
Загребельна О.М.

№
з/п
12
13
14
15

16

17

18

19
20

Зміст заходів
Розміщення інформації про час і
місце проходження пробного ЗНО
Створення регіональних експертних
груп з питань встановлення порога
«склав/не склав»
Підбір, навчання, сертифікація та
інструктаж персоналу пунктів ПЗНО
Доставка матеріалів пробного ЗНО
до пунктів ПЗНО
Проведення пробного ЗНО
з навчальних предметів:
українська мова і література.
математика, історія України,
біологія, географія, хімія, фізика,
іноземна мова (англійська,
німецька, французька, іспанська).
Організація роботи регіональних
експертних груп з питань визначення
результатів пробного ЗНО з
підготовки висновків щодо
встановлення порога «склав/не склав»
Оголошення результатів пробного
зовнішнього незалежного оцінювання
на інформаційних сторінках
«Особистий кабінет учасника
пробного ЗНО» (для осіб, які
скористалися сервісом)
Здійснення оплати праці фахівцям,
залученим до проведення ПЗНО
Підготовка звіту про проведення
пробного ЗНО

Заступник директора

Термін
виконання

Виконавець

до 01.03.2018

Ткаченко С.В.

до 09.03.2018

Курочкін С.Л.

до 09.03.2018

Загребельна О.М.

до 23.03.2018

Курочкін С.Л.

24.03.2018
31.03.2018

Ремез Н.Д.

24-26.03.2018
(з укр. мови і літ-ри)

31.03-02.04.2018

Курочкін С.Л.

(з усіхінш. предметів)

30.03.2018
(з укр. мови і літ-ри)

06.04.2018

Ткаченко С.В.

(з усіхінш. предметів)

до 20.04.2018
до 27.04.2018

Бариляк О.Р.
Курочкін С.Л.

Н.Д. Ремез

