
 
У к р а ї н а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 24 грудня  2020 року                            № 10 

 

Про підготовку до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, у 2021 році 
 

Відповідно до частини восьмої статті 47 Закону України ,,Про освіту” 

частини третьої статті 45 Закону України ,,Про вищу освіту”, статей 17, 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 (зі змінами), 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, наказів Міністерства освіти і науки України від 09 липня 2019 року 

№ 945 ,,Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти” (із змінами), від 30 вересня 2020 року № 1210 ,,Про 

підготовку до проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання 

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

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 грудня 2020 

року № 717/01.02-01 ,,Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти, у 2021 році”, наказу Управління освіти і науки Тернопільської 

обласної державної адміністрації від 04 грудня 2020 року № 181/01-07 ,,Про 

підготовку та проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання 

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

наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 08 жовтня 2020 року 

№ 163 ,,Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 

році”, на підставі статей 32, 52, 59 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 2021 року згідно з графіком, затвердженим 

Міністерством освіти і науки України;  

2) до 24 березня 2021 року сформувати мережу пунктів проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання і забезпечити згідно з вимогами всі 

необхідні умови для їх роботи. Погодити кандидатури відповідальних за 

пункти тестування, помічників відповідальних за пункти тестування й 

забезпечити внесення даних про них в електронну базу залучених; 

3) вжити заходів щодо забезпечення пунктів проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання з іноземних мов пристроями для програвання аудіо 

компакт-дисків зі звуковим записом, що обладнані вмонтованою акустичною 

системою (із розрахунку один засіб на аудиторію тестування); 

4) здійснити до 14 травня 2021 року підбір, навчання педагогічних, 

науково-педагогічних працівників і внести дані про них в електронну базу 

залучених, які забезпечуватимуть проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання в пунктах тестування (старші інструктори, інструктори, чергові), та 

в пунктах перевірки завдань сертифікаційних робіт з української мови і 

літератури, математики та англійської мови; 

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

дотримуватися вимог Закону України ,,Про захист персональних даних”; 

6) провести 10 квітня 2021 року пробне тестування  за кошти фізичних та 

юридичних осіб; 

7) забезпечити координацію та узагальнення проведеної роботи. 

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

закладів загальної середньої освіти Бережанської міської територіальної 

громади: 

1) організувати проведення роз’яснювальної роботи серед громадськості та 

учнів закладів загальної середньої освіти, які у 2021 році завершують здобуття 

повної загальної середньої освіти, щодо порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та особливостей вступу до закладів вищої освіти у 

2021 році; 

2)  створити умови для реєстрації та подання реєстраційних документів з 

01 лютого до 05 березня 2021 року учнів закладів освіти, які у 2021 році 

завершують здобуття повної загальної середньої освіти, і надання їм 

консультаційної та технічної допомоги, у закладах освіти призначити осіб, 

відповідальних за реєстрацію; 

3) забезпечити дотримання нормативно-правових вимог під час 

проведення реєстрації випускників закладів загальної середньої освіти 2021 

року; 

4) 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 у травні 

2021 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 рішення покласти на заступника міського 

голови Степана Кухарука.  

 

 

 

Міський голова                               Ростислав БОРТНИК 


