МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
УКРАЇНСЬКИМ ЦЕНТР
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТИ

ДЕПАРТАМЕНТ
ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ

« <16 » грудня 2015 р.

м. О д еса

Про організацію та проведення в Одеській
області зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти в 2016 році
На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від
14.09.2015 № 923 «Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки № 1078 від 13.10.2015), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28.09.2015 за № 1152/27597 та від
05.11.2015 № 1143 «Про затвердження Календарного плану підготовки та
проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», з метою
організованого проведення в Одеській області зовнішнього незалежного
оцінювання у 2016 році (далі - ЗНО),
НАКАЗУЄМО:
1. Провести з 5 травня до 10 липня 2016 року зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти, з української мови і літератури,
історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, російської
мови, англійської, іспанської, німецької, французької мов згідно з графіком,
затвердженим Міністерством освіти і науки України.
2. Затвердити Календарний план підготовки
та
проведення
в
Одеській області зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти в 2016 році
(додається).
3.
Заступ н и ку
д и р екто р а
Д еп артам ен ту
начальнику
уп р авл ін н я н о р м ати вн о сті та якості освіти
Департаменту освіти
і науки облдержадміністрації Бабіновій О.О. сприяти:

ВІЗИ:
Заступника директора
Департаменту - начальник
управління нормативності
та якості освіти

О.О. Бабінова

Директор Одеського обласного
інституту удосконалення вчителів

В. А. Кавал
л

Заступник директора ОРЦОЯО

1 •)
залучатися до проведення ЗНО, та організації їхнього навчання.
5.3. Забезпечити створення безпечних умов учасникам ЗНО та
особам, залученим до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, в
місцях його проведення.
5.4. Організувати спільно з місцевими органами управління
охорони здоров’я надання медичної допомоги учасникам ЗНО та
персоналу пунктів ЗНО.
5.5. Організувати спільно з місцевими органами Міністерства
внутрішніх справ України охорону правопорядку в місцях
проведення ЗНО.
5.6. Сприяти
ОРЦОЯО в організації та проведенні
апробації
завдань сертифікаційних робіт,
пробного ЗНО, перевірки завдань
сертифікаційних робіт.
6. Керівникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів:
6.1. Надати необхідну допомогу ОРЦОЯО у доборі осіб, які будуть
залучатися до проведення ЗНО та організації їх навчання.
6.2. Сприяти організації
та проведенню апробації завдань
сертифікаційних робіт, пробного ЗНО, використанню
навчальноматеріальної
бази
закладів
для створення пунктів ЗНО.
6.3. Забезпечити безпечні
умови учасникам пробного ЗНО та
зовнішнього незалежного оцінювання під час його проведення на базі
вищих та професійно-технічних навчальних закладів.
7. Координацію діяльності щодо виконання цього наказу покласти
на
заступника директора Департаменту - начальника управління
нормативності та якості освіти
обласної державної адміністрації
Бабінову О.О., заступника директора ОРЦОЯО Ремез Н.Д.
8. Контроль за виконанням даного наказу залишаємо за собою.

.ьного центру
»світи
Ю.Анісімов

Директор Департаменту освіти і
науки Одеської
обласної державної адміністрації
/ \ Г . О . Пономарьова

X Бабінова

’• А. Кавалері

X Ремез

3.1. Інформуванню громадськості з питань підготовки та проведення
ЗНО - 2016 спільно з Одеським регіональним центром оцінювання якості
освіти (далі - ОРЦОЯО).
3.2. Наданню до ОРЦОЯО місцевими органами управління освітою
пропозицій щодо формування мережі пунктів реєстрації на ЗНО - 2016 та
пунктів проведення ЗНО, допомоги в доборі осіб, які будуть залучатися до
проведення реєстрації на ЗНО - 2016, роботи в пунктах проведення ЗНО та
організації їхнього навчання.
3.3. Забезпеченню належних умов для роботи пунктів проведення
ЗНО у дні проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
3.4. Забезпеченню в місцях проведення зовнішнього незалежного
оцінювання безпечних умов для учасників ЗНО.
3.5. Організації спільно з Департаментом охорони здоров’я
та
соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації надання
медичної допомоги учасникам ЗНО та персоналу пунктів проведення ЗНО.
3.6.
Забезпеченню
взаємодії
з
територіальними
органами
Міністерства внутрішніх справ України з питань охорони правопорядку в
місцях проведення ЗНО.
3.7. Організації спільно з ОРЦОЯО проведенню апробації завдань
сертифікаційних робіт, пробного ЗНО, перевірки завдань сертифікаційних
робіт.
3.8.
Доведенню даного наказу до відома керівників органів
управління освітою райдержадміністрацій, міських рад.
3.9. Розміщенню цього наказу на сайті Департаменту освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації.
4. Директору Одеського обласного інституту удосконалення
вчителів Кавалерову В. А.:
4.1. Сприяти проведенню інформаційно-роз’яснювальної роботи
серед педагогічної громадськості з питань ЗНО - 2016.
4.2. Надати ОРЦОЯО необхідну допомогу в організації та проведенні
навчання осіб, які будуть залучатися до проведення ЗНО.
4.3. Сприяти ОРЦОЯО в організації та проведенні апробації завдань
сертифікаційних робіт, пробного ЗНО, перевірки завдань сертифікаційних
робіт.
5. Директору Департаменту освіти і науки Одеської міської ради,
начальникам міських (районних) управлінь (відділів) освіти:
5.1. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи
з питань ЗНО - 2016 у підпорядкованих загальноосвітніх навчальних
закладах.
5.2. Надати ОРЦОЯО пропозиції щодо формування мережі
пунктів проведення ЗНО, необхідну допомогу у доборі осіб, які будуть

Д одаток до наказу Департаменту освіти і науки
О деської облдерж адміністрації та О деського
регіонального центру оціню вання якості освіти
від « о £ 5 " у> грудня 2015 р. № 36<?/&%/о4 - 6 1

Календарний план
підготовки та проведення в Одеській області зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили
бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2016 році
№
з/п

Зміст
заходів

Термін

Відповідальний

В ідповідальний

Інституції,

виконання

за організацію
виконання

за організацію
виконання від

що сприяю ть

від О РЦОЯО

Д О Н О деської ОДА,

/відповідаю ть за виконання

ООІУВ
1.

П роведення інформаційно-

протягом

р о з’ясню вальної роботи серед

навчальн ого року

Загребельна О.М.

Кавалеров В.А.

гром адськості з питань ЗНО, висвітлення
питань зовніш нього незалежного

органи управління
освітою
райдержадміністрацій,
міських рад, керівники
навчальних закладів

оціню вання в регіональних засобах
масової інф ормації
2.

Ф ормування мережі пунктів реєстрації

до 15.01.2016

Ремез Н.Д.

Бабінова О.О.

органи управління
освітою
райдержадміністрацій,
міських рад

3.

Визначення в загальноосвітніх навчальних

до 15.01.2016

Ремез Н.Д.

Тигцук Л.А.

органи управління

закладах відповідальних за формування

освітою

комплектів реєстраційних документів

райдержадміністрацій,

випускників старш ої школи, їх підготовка

міських рад

4.

П ідготовка осіб, які залучаються до роботи

до 29.01.2016

Загребельна О.М.

Кавалеров В.A.

Рем ез Н.Д.

Бабінова О.О.

Загребельна О.М.

Тищук J1.A.

в пунктах реєстрації

5.

органи управління
освітою
райдержадміністрацій,
міських рад, керівники
навчальних закладів

П ідготовка спільних нормативноправових докум ентів обласного рівня
-

з питань реєстрації учасників ЗНО;

-

щодо мереж і пунктів

пробного ЗНО;
-

до 30.12.2015
до 30.01. 2016

з питань формування мережі

пунктів ЗНО з української мови і

до 25.03.2016

літератури, математики та історії
України;
формування мережі пунктів

до 29.04.2016

проведення ЗН О з усіх інших
предметів ЗНО
П роведення уроку ЗН О у
загальноосвітніх навчальних закладах

січень - лю тий

7.

Реєстрація осіб, які баж аю ть взяти участь у
пробному ЗНО - 2016

05-30.01.2016

Ткаченко C.B.

8.

Формування та відправлення до ОРЦОЯО

0 1 .0 2 -0 4 .0 3 .

Ткаченко C.B.

6.

комплектів реєстраційних документів

закладів

2016

2016

Керівники навчальних

Тищук J1.A.

органи управління
освітою

випускників старш ої школи

райдержадміністрацій,

загальноосвітніх навчальних закладів.

міських рад, керівники

Реєстрація осіб, які бажаю ть взяти участь у

навчальних закладів

З Н О -2 0 1 6

9.

П роведення інструктивно-м етодичних

протягом

нарад, семінарів, селекторних нарад для
керівників органів управління освітою ,

навчального року

Ремез Н.Д.

Бабінова О.О.

органи управління

Кавалеров В.А.

освітою
райдержадміністрацій,

навчальних закладів, осіб, відповідальних
за ЗНО в органах управління освітою , в

міських рад, керівники
навчальних закладів

навчальних закладах та осіб, залучених до
проведення ЗНО, в тому числі:
- нарад (в тому числі кущ ових) для
представників м ісцевих ОУО, м етодичних
служб, які відповідаю ть за проведення
ЗНО;
- інструктивно-м етодичних нарад для
осіб, які здійсню ватимуть перевірку
завдань сертиф ікаційних робіт з
української м ови і літератури, математики
та англійської мови;
- інтернет-нарад для представників
місцевих ОУО, методичних служб, які
відповідаю ть за проведення ЗНО;
- інтернет-нарад для осіб, залучених до
проведення ЗНО.
10

Створення реглам ентної ком ісії при

грудень,
лю тий квітень
2016

січень лю тий,
квітень
2016
(щ омісяця)
за окремим
гоаАіком
до 29.01.2016

Ремез Н.Д.

ОРЦОЯО
11. Забезпечення інф ормаційно-методичними
матеріалами органів управління
освітою , навчальних закладів, пунктів
проведення ЗНО, учасників ЗНО, в тому
числі для обладнання та оновлення
інформаційних куточків з питань ЗНО,
проведення уроку ЗНО.
12.

1

П роведення апробації завдань
сертифікаційних робіт
ріп п л и н о м У Ц О Я О )

грудень 2015,
січень 2016

Загребельна О.М .

Кавалеролв В.А.

органи управління освітою
райдержадміністраці іі,

Курочкін С.Л.

міських рад, керівники
навчальних закладів

органи

лю тий - квітень
2016

Курочкін С.Л.

Кавалеров В.А.

управління освітою
райдержадмі н істраці й,
............. .... і

13.

Реєстрація та підготовка осіб, які
залучаю ться до роботи в пунктах

до 15.04.2016

Загребельна О.М.

Кавалеров В.А.

органи
управління освітою

проведення зовніш нього незалежного
оціню вання

райдержадміністрацій,
міських рад, керівники
навчальних закладів

14. О рганізація та проведення інструктажів

до 01.04.2016

Загребельна О.М.

Кавалеров В.А.

персоналу пунктів проведення пробного
ЗНО

органи
управління освітою
райдержадміністрацій,
міських рад

15.

16.

17.

Д оставка м атеріалів до пунктів проведення до 01.04.2016
пробного ЗНО (протягом тиж ня
напередодні проведення першого пробного
ЗНО)

К урочкін С.Л.

Реєстрація та навчання екзам енаторів, які
здійсню ватим уть перевірку завдань
сертиф ікаційних робіт:
- з української м ови і літератури;
- з матем атики;
- з англійської мови.

Загребельна О.М

Інформування щ одо порядку здійснення
громадського спостереж ення
за
проведенням
ЗНО
та
реєстрація
громадських
спостерігачів

18. П роведення пробного ЗНО:
з української мови і літератури;
з інших предметів.

керівники пунктів
пробного ЗНО

Кавалеров В.А.

органи
управління освітою
райдержадміністрацій,

до 22.04.2016
до 20.05.2016
січень травень 2016

міських рад, керівники
навчальних закладів
Г ригор'єва І.І.

органи
управління освітою
райдержадміністрацій,
міських рад, керівники
навчальних закладів

Рем ез Н.Д.

керівники

02.04.2016

пунктів пробного

09.04.2016

ЗНО

19. П ідготовка листів територіальним органам
М іністерства внутріш ніх справ У країни з
питань охорони правопорядку в місцях
проведення ЗНО

до 01.04.2016

20. Д обір уповноваж ених осіб У ЦОЯО

березень -

Бабінова О.О.

органи
управління освітою
райдержадміністрацій,
міських рад
органи

Ремез Н.Д.

квітень

управління освітою

2016

райдержадміністрацій,
міських рад, керівники
навчальних закладів

21. П ідготовка листів місцевим органам
охорони здоров’я з питань організації
надання м едичної допомоги учасникам
зовніш нього оціню вання і персоналу
пунктів ЗНО

Бабінова О.О.

до 01.04.2016

органи
управління освітою
райдержадміністрацій,
міських рад

22. Ф ормування мережі пунктів перевірки до 22.04.2016
завдань із розгорнутою відповіддю
з української мови і літератури,
математики, англійської мови

Загребельна О.М.

Тищук Л.А.

органи
управління освітою
райдержадміністрацій,
міських рад

23. Створення регіональних експертних груп з
питань визначення результатів ЗНО:
з української мови і літератури, історії до 22.04.2016
України та математики;
з російської та іноземних мов, біології, до 20.05.2016
фізики, хім ії та географії

Загребельна О.М.

Кавалеров В.А.

органи
управління освітою
райдержадміністрацій,
міських рад

24. О плата праці осіб, залучених до

квітень -

проведення пробного ЗНО

травень
2016

Бариляк О.Р.

Загребельна О.М.

25. Визначення з місцевими органами
охорони здоров’я складу медичних
працівників для чергування в пунктах

Бабінова О.О.

органи
управління освітою

до 30 квітня
2016

райдержадмі ністрацій,
міських рад

ЗН О з 5 травня до 4 липня 2016 року
Ремез Н.Д.

26. Координаційні наради керівників
(представників) су б ’єктів адміністрування

квітень,

зовніш нього оціню вання з

травень 2016

Бабінова О.О.

органи
управління освітою
райдержадміністрацій,
міських рад

представниками (керівниками)
інституцій, причетних до проведення ЗНО
27. Проведення основної та додаткової сесій
зовніш нього незалежного оціню вання за

05.05 -

Ремез Н.Д.

Бабінова О.О.

органи
управління освітою
райдержадміністрацій,

04.07.2016

графіком, затвердженим М ОН України

міських рад
Ремез Н.Д.

28. О рганізація роботи пунктів перевірки
завдань із розгорнутою відповіддю:

Т и щ у к Л .А .

органи

- з української мови і літератури;

06-18.05.2016

управління освітою
райдержадміністрацій,

- з математики;

12-20.05.2016

міських рад

- з англійської мови

08-13.06.2016

29. Ф ормування мережі пунктів проведення
ЗНО додаткової сесії ЗНО - 2016 та
організація їхньої роботи

до 10.06.2016

Загребельна О.М.

Тищук Л.А.

органи
управління освітою
райдержадміністрацій,
міських рад

ЗО. О плата праці осіб, залучених до
проведення З Н О -2 0 1 6

липень -

Бариляк О.Р.

грудень
2016

31. Здійснення контролю за підготовкою до

за графіком

Ремез Н.Д.

Тищук Л.А.

органи

проведення зовніш нього незалежного

проведення

управління освітою

оціню вання (щ одо своєчасності доставки

основної та

райдержадміністрацій,

та забору тестових матеріалів, кадрового

додаткової

забезпечення пунктів ЗНО, наявності

сесій ЗНО

міських рад, керівники
навчальних
закладів та пунктів ЗНО

медичних працівників та представників
органів охорони правопорядку тощ о) з
предм етів ЗНО
32. Координація співпраці з територіальним
управлінням Д ерж авної пенітенціарної
служ би У країни щ одо організації
зовніш нього оціню вання осіб, які за
ріш енням судів перебуваю ть у
пенітенціарних установах

за графіком
проведення
додаткової сесії
ЗНО

Ремез Н.Д.

Бабінова О.О.

33. П ідготовка аналітичного звіту щодо

серпень 2016

Ремез Н.Д.

Кавалеров В.А.

Пенітенціарні установи

проведення ЗНО - 2016 в Одеській області

Заступник директора Департаменту начальник управління нормативності та якості освіти
Заступник директора
Одеського регіонального центру
оціню вання якості освіти

О.О. Бабінова

Н. Д. Ремез

