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_04.01. 2022  р.                     с. Нагуєвичі                             № 01-О 
 

Про призначення відповідального за підготовку  

документації з питань незалежного тестування  

та організацію і проведення ЗНО та моніторингових  

досліджень якості освіти у 2021-2022 навчальному році 

та заходи щодо підготовки та проведення ЗНО 2022 року 
 

Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України "Про освіту", статті 45 

Закону України "Про вищу освіту", статті 47 Закону України "Про загальну середню 

освіту", Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу 

якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 

року №1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року 

№533), Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року №25, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за №118/29986, на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України від 27.01.2021 №25 «Деякі питання проведення в 

2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти», листа Львівського регіонального центру 

оцінювання якості освіти  від 22.09.2021 № 505/03-29 «Про призначення відповідальних 

за проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 році», з метою організованої 

підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році,на виконання 

наказу по відділу освіти Дрогобицької МТГ № 01-2/241 від 23.09.2021 

НАКАЗУЮ: 
1.  Призначити відповідальним за підготовку документації з питань 

незалежного тестування та організацію і проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингових досліджень якості освіти у 2021-2022 

навчальному році в закладі освіти   Мацько О.С. 

2. Організувати проведення масової роз’яснювальної роботи серед учасників 

тестування про порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання освіти 

у 2022 році. 

3. Провести роз’яснювальну роботу серед вчителів-предметників, класних 

керівників та батьків випускних класів. 

4.  До 20 січня 2022 року копію наказу про відповідального за підготовку 

документації з питань незалежного тестування та організацію та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2021-2022 навчальному році в закладі 

освіти надати у відділ освіти (Войцеховському О.Р.) 

5. Призначити Корча Ігря Миколайовича , заступника директора з навчально-

виховної роботи, відповідальним за організацію та проведення ЗНО у 2021-2022 

н.р. у Нагуєвицькій СЗШ І-ІІІ ст. імені Івана Франка 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Директор школи                                          Чапля Т.М. 


