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Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 09 грудня 2021 року м. Бережани № 

 

Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти, у 2022 році 
 

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Закону України ,,Про освіту”, ч. 1 ст. 45 Закону 

України ,,Про вищу освіту”, ч. 1 ст.20, ч. 4 ст. 43 Закону України ,,Про фахову 

передвищу освіту”, ч. 2, 5 ст. 17, ч. 1, 6, 7 ст. 47 Закону України ,,Про повну 

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 8 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 від 27 січня 2017 року № 118/29986, наказів Міністерства 

освіти і науки України від 5 травня 2021 року № 498 ,,Деякі питання 

проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24 травня 2021 року 

№682/36304, від 2 листопада 2021 року № 1166 ,,Про організацію та проведення 

у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти”, розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 19 листопада 2021 року № 700/01.02-01 

,,Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, у 

2022 році”, наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 20 жовтня 

2021 року № 141 ,,Про проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2022 році”, розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 19 листопада 2021 року № 700/01.02-01, наказу Управління 

освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 01 грудня 

2021 року № 228/01-07, на підставі ст. 32 Закону України ,,Про місцеве 

самоврядування в Україні” та власних повноважень, виконавчий комітет 

Бережанської міської ради 



 

В И Р І Ш И В: 
1. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради (Михальчук 

Г.В.):  

1) забезпечити проведення основної сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання у травні-червні 2022 року згідно з графіком, 

затвердженим Міністерством освіти і науки України;  

2) до 25 березня 2022 року сформувати мережу пунктів проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання і забезпечити належні умови 

для їх роботи згідно з вимогами;  

3) погодити кандидатури відповідальних за пункти тестування та їх 

заступників й забезпечити внесення даних про них в електронну базу 

залучених осіб;  

4) забезпечити аудиторії пунктів проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання з іноземних мов пристроями для відтворення звукових 

файлів аудіо-компакт-дисків, що обладнані вмонтованою або 

зовнішньою акустичною системою (із розрахунку один засіб на 

аудиторію тестування);  

5) до 13 травня 2022 року здійснити підбір, навчання педагогічних, 

науково-педагогічних працівників і внести їх дані в електронну базу 

залучених осіб, які забезпечуватимуть проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в пунктах тестування (старші інструктори, 

інструктори, чергові); 

6) під час роботи з електронною базою осіб, залучених до тестування, 

дотримуватися вимог Закону України ,,Про захист персональних 

даних”; 

7) 19 березня 2022 року створити умови для проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, української 

мови і літератури;  

26 березня 2022 року – з англійської мови, біології, географії, іспанської 

мови, історії України, математики, математики (завдання рівня 

стандарту), німецької мови, фізики, французької мови, хімії за кошти 

фізичних і юридичних осіб, з дотриманням відповідних вимог; 

8) забезпечити координацію та узагальнення проведеної роботи. 

2. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради, керівникам 

закладів загальної середньої освіти Бережанської міської територіальної 

громади (Будар М. М., Волощук М. В., Ганич О. М., Головацька Г. Л., 

Гринкевич В. М., Поляк О. М., Жеребецька О. М.): 

1) забезпечити проведення в 2022 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти, з української мови, української мови і літератури, 

історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), 

англійської, іспанської, німецької, французької мов, біології, 

географії, фізики, хімії;  



2) довести до відома учнів закладів освіти, педагогічної й батьківської 

громадськості області інформацію про надання права кожному 

учаснику зовнішнього незалежного оцінювання складати тести не 

більше як із п’яти навчальних предметів за рахунок коштів 

державного бюджету; додатково за рахунок коштів фізичних і 

юридичних осіб – понад затвердженої кількості навчальних предметів 

у встановленому законодавством порядку;  

3) повідомити учнів закладів освіти, педагогічну й батьківську 

громадськість області, що у 2022 році результати зовнішнього 

незалежного оцінювання за критеріальною шкалою 1-12 балів 

зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію за 

освітній рівень повної загальної середньої освіти із чотирьох 

навчальних предметів: української мови (усі завдання сертифікаційної 

роботи) або української мови і літератури (субтест ,,Атестаційні 

завдання з української мови”); математики; історії України (субтест 

,,Атестаційні завдання з історії України”) або іноземної мови 

(англійська, іспанська, німецька, французька) за вибором здобувача 

освіти; одного з навчальних предметів зі списку: історія України, 

іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, 

географія, фізика, хімія за вибором здобувача освіти; 

4) призначити у закладах освіти осіб, відповідальних за реєстрацію; 

5) з 1 лютого до 1 березня 2022 року створити умови для реєстрації та 

подання реєстраційних документів учнів закладів освіти, які у 2022 

році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, надати їм 

консультаційну та технічну допомогу; 

6) забезпечити дотримання нормативно-правових вимог під час 

проведення реєстрації випускників закладів загальної середньої освіти 

2022 року; 

7) забезпечити виконання в повному обсязі навчальних планів і програм 

у тих закладах освіти, приміщення яких будуть використовуватися як 

пункти тестування під час проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання в травні-червні 2022 року. 

3. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги Бережанської міської ради» відповідно до 

визначених термінів проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

організувати чергування медичних працівників у пунктах тестування.   

4. Рекомендувати Бережанському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в області забезпечити виконання на усіх етапах 

зовнішнього незалежного оцінювання вимог щодо доставки і зберігання 

тестових завдань, попередження зловживань та порушень порядку 

проведення тестування.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Степана КУХАРУКА. 

 

Міський  голова        Ростислав БОРТНИК 


