
   ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови обласної    
державної  адміністрації 
 
  10.12.2021   № 816 
 

 
 ЗАХОДИ 

щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, та 

інших іспитів, що проводяться за технологією  
зовнішнього незалежного оцінювання 

в Запорізькій області  у 2022 році 
 

 
       1. Організувати спільно з Дніпропетровським регіональним центром 
оцінювання якості освіти, місцевими органами управління освітою, 
закладами освіти проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 
громадськості щодо організації та проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання (далі – ЗНО), надання пропозицій щодо мережі пунктів 
реєстрації, пунктів проведення та пунктів перевірки робіт ЗНО, 
забезпечення їх залученими працівниками. 
 

 

          Грудень 2021 –  
          серпень 2022 року  
 
       

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації  
 
 

2. Сприяти створенню безпечних умов у пунктах проведення ЗНО, у 
тому числі:  безперебійному електро- та  водопостачанню, обмеженню на 
прилеглих до них територіях зовнішніх і внутрішніх планових ремонтних 
робіт із застосуванням шумовідтворюючої техніки, проведенню масових 
заходів з використанням шумовідтворюючої апаратури.  

Передбачити комплектацію закладів освіти, на базі яких будуть 
створені пункти тестування, необхідними засобами індивідуального захисту, 
дезінфікуючими засобами для обробки рук та для обробки поверхонь, а 
пункти тестування з  іноземних мов - необхідною кількістю пристроїв для 
програвання аудіокомпакт-дисків зі звуковим записом, які обладнані 
вмонтованою або зовнішньою акустичною системою,  відповідно до 
встановлених вимог. 

 
        Березень - серпень  
        2022 року 
         

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад, на території 
яких будуть створені пункти 
тестування, комунальне  
підприємство «Облводоканал» 
Запорізької обласної ради,  
ПАТ «Запоріжжяобленерго»  



2 
  Продовження додатка 
 
        3. Забезпечити організоване підвезення випускників закладів загальної 
середньої освіти до місць розташування пунктів тестування, що будуть 
визначені додатково, під час основної сесії ЗНО. 
 
        Травень – червень 
        2022 року 

Райдержадміністрації, 
виконавчі комітети сільських, 
селищних, міських рад  
 
 

       4. Організувати чергування медичних працівників у пунктах проведення 
ЗНО, надання медичної допомоги учасникам ЗНО і працівникам пунктів 
проведення ЗНО: пробного, основної та додаткової сесій, інших іспитів, що 
проводяться за технологією ЗНО в дні їх проведення (за окремими 
графіками). 
 
        Березень - серпень  
        2022 року 

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад, на території 
яких будуть розташовані пункти 
тестування   
 
 

       5. Забезпечити громадську (публічну) безпеку  і підтримання 
громадського порядку, чергування працівників правоохоронних органів  на 
територіях, прилеглих до пунктів проведення пробного ЗНО, основної та 
додаткової сесій ЗНО,  інших іспитів, що проводяться за технологією ЗНО у 
дні їх проведення (за окремими графіками). 
 
        Березень - серпень  
        2022 року 

Головне управління Національної 
поліції в Запорізькій області, 
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад, на території 
яких будуть розташовані пункти 
тестування   
 

        6. Вжити заходів щодо створення безпечних умов проведення ЗНО,  
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, у тому числі шляхом 
здійснення профілактичних оглядів пунктів тестування щодо дотримання 
законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки у дні  проведення 
пробного ЗНО, основної та додаткової сесій ЗНО, інших іспитів, що 
проводяться за технологією ЗНО (за окремими графіками). 
 
        Березень-серпень  
        2022 року 

Головне управління  Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій в Запорізькій області, 
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад, на території 
яких будуть розташовані пункти 
тестування   
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        7. Сприяти широкому висвітленню матеріалів щодо підготовки та 
проведення ЗНО у засобах масової інформації регіону, на офіційних сайтах 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.  
 
         Грудень 2021 –  
         серпень 2022 року 

Департамент культури та 
інформаційної політики  
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації 

                                          _______________________ 
 
 
Тимчасово виконувач обов’язків 
директора Департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації             Віктор ЗАХАРЧУК 
 
      


