
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Д О Р У Ч Е Н Н Я

       ___________________    № ________________

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
постанов Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1095 «Деякі питання 

запровадження зовнішнього незалежного оцінювання» (зі змінами), 
від 15.04.2015 №222 «Про затвердження Порядку залучення педагогічних, 

наукових, науково-педагогічних та інших фахівців до проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання» (зі змінами), наказів Міністерства 
освіти і науки України від 10.01.2017 № 25 «Деякі питання нормативного 

забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (зі змінами), 

від 05.05.2021 №498 «Деякі питання проведення в 2022 році зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 24.05.2021 за №682/36304, від 02.11.2021 №1166 «Про організацію 

та проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 
освіти», від 13.10.2021 №1098 «Про затвердження Умов прийому на 
навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 26.11.2021 за №1542/37164, від 03.02.2015 №85 
«Про затвердження Порядку використання приміщень навчальних 

закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.02.2015 за №175/26620, 
від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної 
підсумкової атестації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

02.01.2019 за №8/32979, Положення про пробне зовнішнє незалежне 
оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 11.12.2015 №1277, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
05.01.2016 за № 9/28139 (зі змінами), наказу Українського центру 

оцінювання якості освіти від 20.10.2021 №141 «Про проведення пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році», з метою якісної 
підготовки та організованого проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти, – пробне тестування, основна та додаткова сесії, вступних 

випробувань для здобуття ступеня магістра, інших тестувань, які 
проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів 
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зовнішнього незалежного оцінювання (далі – зовнішнє незалежне 
оцінювання) та моніторингових досліджень у 2022 році:

Головам міських, селищних, сільських рад територіальних громад області:

1. Вжити заходів щодо створення належних умов для організації та 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень.

Термін: квітень – липень 2022 року

2. Сприяти організації підвезення випускників закладів освіти до 
визначених пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання для 
складання державної підсумкової атестації.

Термін: травень – липень 2022 року

3. Створити умови для участі педагогічних, наукових, науково-
педагогічних працівників та інших фахівців, залучених до виконання робіт і 
надання послуг із забезпечення процедур зовнішнього незалежного оцінювання 
та моніторингових досліджень.

Термін: березень, 
травень – липень 2022 року

4. Передбачити під час планування видатків з місцевих бюджетів 
збільшення коштів на оплату комунальних послуг закладів освіти, на базі яких 
будуть облаштовані пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 
пункти перевірки сертифікаційних робіт, а також відряджень працівників, 
залучених до підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Термін: протягом 2022 року

5. Забезпечити пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 
пункти перевірки засобами дезінфекції та засобами індивідуального захисту для 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

Термін: травень-липень 2022 року

О. Пасці:

6. Здійснювати координацію діяльності місцевих органів управління 
освітою, закладів освіти та Львівського регіонального центру оцінювання 
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якості освіти щодо підготовки і проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2022 році та моніторингових досліджень, зокрема дослідження 
PISA-2022.

Термін: протягом 2022 року

7. Проводити роз’яснювальну роботу серед громадськості та в закладах 
освіти області щодо особливостей проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання та організації вступу до закладів вищої освіти у 2022 році.

Термін: січень – червень 2022 року

8. Організовувати роботу з підбору приміщень для функціонування 
тимчасових пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, пунктів 
перевірки, вступних випробувань для здобуття ступеня магістра та пунктів для 
проведення моніторингових досліджень.

Термін: протягом 2022 року 

9. Сприяти залученню педагогічних, науково-педагогічних працівників та 
інших фахівців закладів освіти області до надання послуг із забезпечення 
процедур зовнішнього незалежного оцінювання.

Термін: протягом 2022 року

10. Забезпечити роботу медичних працівників в пунктах проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема штатних працівників закладів 
освіти. 

Термін: березень, 
травень – липень 2022 року

11. Сприяти проведенню моніторингового дослідження якості початкової 
освіти та дослідження PISA-2022.

Термін: протягом 2022 року

О. Шляховському:

12. Забезпечити публічну безпеку і порядок біля пунктів проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання та пунктів перевірки.

Термін: березень, 
травень – липень 2022 року



4

13. Надати послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони 
правопорядку та громадського порядку в пунктах проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання, пунктах перевірки відповідно до договорів.

Термін: березень, 
травень – липень 2022 року

О. Чемерису:

14. Забезпечити роботу медичних працівників під час проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання для надання медичної допомоги 
учасникам тестування та залученим працівникам.

Термін: березень, 
травень – липень 2022 року

Д. Посипанку:

15. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки 
та проведення процедур зовнішнього незалежного оцінювання та 
моніторингових досліджень, зокрема дослідження PISA-2022.

Термін: протягом 2022 року

А. Щербюку:

16. Забезпечити своєчасне довезення в пункти проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання та моніторингових досліджень контейнерів із 
тестовими матеріалами та їх забирання.

Термін: березень - липень 2022 року

Ю. Кагітіну:

17. Розробити відповідні схеми оперативного інформування та дій у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій. 

Термін: березень - липень 2022 року

18. Забезпечити виконання заходів щодо запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій. 

Термін: березень, 
травень – липень 2022 року
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19. Здійснювати профілактичні огляди пунктів проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання на наявність вибухонебезпечних та отруйних речовин.

Термін: березень, 
травень – липень 2022 року

20. Контроль за виконанням доручення покласти на заступника голови 
обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків.

Голова М. КОЗИЦЬКИЙ
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