ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
НАКАЗ
" 18 " жовтня 2017 року

м. Одеса

№ 01-62

Про підготовку до проведення
пробного ЗНО 2018 року

На виконання наказу Українського центру оцінювання якості освіти від
13.10.2017 р. № 150 "Про проведення пробного зовнішнього незалежного
оцінювання в 2018 році", відповідно до Положення про пробне зовнішнє
незалежне оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 11.12.2015 р. № 1 2 7 7 та з метою надання можливості
ознайомлення всіх бажаючих із процедурою проведення зовнішнього
незалежного оцінювання на території обслуговування ОРЦОЯО у 2018 році
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Календарний план підготовки та проведення пробного
зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році на території
обслуговування ОРЦОЯО (додаток № 1).
2. Затвердити Угоду публічної оферти про надання ОРЦОЯО послуги з
проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році
(додаток № 2).
3. Провести пробне ЗНО у терміни, визначені УЦОЯО, відповідно до
Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 р. № 1 2 7 7 .
4. Головному бухгалтеру ОРЦОЯО Бариляк О.Р.:
4.1 До 08 грудня 2017 року розробити кошторис вартості послуги із
проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році для
одного учасника пробного ЗНО (одне тестування) та подати його на
затвердження директору центру.
4.2 До 20 квітня 2018 року здійснити розрахунки відповідно до укладених
договорів про виконання робіт і надання послуг, пов′язаних з підготовкою та
проведенням пробного зовнішнього незалежного оцінювання.
5. Начальнику відділу інформаційних технологій Ткаченко С.В.:
5.1 У термін з 09 до 31 січня 2018 року провести реєстрацію учасників
пробного ЗНО відповідно до вимог, визначених Українським центром
оцінювання якості освіти.
5.2 До 14 грудня 2017 року розмістити на сайті ОРЦОЯО інформацію про
особливості реєстрації осіб, які виявили бажання пройти пробне ЗНО 2018
року в Одеській та Кіровоградській областях, Угоду публічної оферти про
надання ОРЦОЯО послуги з проходження пробного зовнішнього

незалежного оцінювання у 2018 році та Кошторис витрат на проведення
одного тестування пробного ЗНО для одного учасника.
5.3 Забезпечити у терміни проведення реєстрації обробку реєстраційних
заяв, створення інформаційних сторінок «Особистий кабінет учасника
пробного ЗНО» на веб-сайті Одеського РЦОЯО.
5.4 До 16 лютого 2018 року надати до УЦОЯО статистичні дані про
кількість зареєстрованих учасників пробного ЗНО.
5.5 До 19 лютого 2018 року здійснити розподіл учасників пробного ЗНО
між пунктами його проведення.
5.6 До 21 лютого 2018 року здійснити розподіл учасників пробного ЗНО за
аудиторіями та робочими місцями в пунктах проведення ПЗНО.
5.7 До 01 березня 2018 року розмістити на інформаційних сторінках
«Особистий кабінет учасника пробного ЗНО» інформацію про час і місце
проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання.
6. Начальнику організаційно-методичного відділу Загребельній О.М.:
6.1 Протягом листопада – грудня 2017 року провести інформування
громадськості щодо особливостей проведення пробного ЗНО у 2018 році.
6.2 У термін до 09 січня 2017 року забезпечити всі управління (відділи)
освіти в областях обслуговування необхідними інформаційно –
роз’яснювальними матеріалами щодо проведення пробного ЗНО.
6.3 До 16 лютого 2018 року, зважаючи на пропозиції департаменту освіти і
науки Одеської обласної державної адміністрації та управління освіти, науки,
молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації і
керівництва вищих навчальних закладів, з якими укладені угоди про
проведення на їх базі зовнішнього незалежного оцінювання, визначити
округи пробного ЗНО та провести формування мережі пунктів проведення
пробного ЗНО.
7. Начальнику науково-методичного відділу Курочкіну С.Л.:
7.1 У термін до 27 листопада 2017 року забезпечити підготовку та
тиражування інформаційно – роз’яснювальних матеріалів щодо проведення
пробного ЗНО у 2018 році.
7.2 Організувати проведення широкої інформаційної кампанії щодо
проведення реєстрації осіб, які бажають пройти пробне зовнішнє незалежне
оцінювання у 2018 році через засоби масової інформації.
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора
Ремез Н.Д.
Директор
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