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Про мережу пунктів тестування зовнішнього 
незалежного оцінювання 2014 року 
в Кіровоградській області

Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 
2014 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Україци від 
08Л 1.2013 № 1573 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо
проведенім зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 
випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2014 
році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2013 р. № 
2018/24550, згідно з наказами Українського центру оцінювання якості освіти від 
29.01.2014 р. № 13 «Про затвердження документів, що регламентують роботу 
пунктів тестування в 2014 році» та 08.02.2014 року за № 15 «Про формування 
мережі пунктів тестування», з метою забезпечення організованого проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2014 року в Кіровоградській області

1. Затвердити мережу пунктів тестування (ПТ) зовнішнього незалежного 
оцінювання 2014 року в Кіровоградській області (додається).

2. КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені Василя Сухс>млинського» (Корецька Л.В.) спільно з Од^рьким 
регіональним центром оцінювання якості освіти:

2.1. До 16.05.2014 р. організувати навчання та сертифікацію педагогічних 
працівників, залучених до роботи на пунктах тестування, виходячи із 
нормативів щодо залучення персоналу та фактичних потреб в ньому 
пунктів тестування.

2.2. До 20.05.2014 р. здійснити організаційні заходи щодо формування 
списків персоналу пунктів тестування.

2.3. До 30.05.2014 р. організувати проведення інструктивних нарад з 
відповідальними за ПТ для старших інструкторів, інструкторів та чергових ПТ.
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3. Керівникам органів управління освіти райдержадміністрацій, міських 
рад, де створені пункти тестування:

3.1. У кожному пункті тестування забезпечити дотримання вимог 
Регламенту роботи пункту тестування, затвердженого наказом Українського 
центру оцінювання якості освіти від 29.01.2014 р. № 13 «Про затвердження 
документів, що регламентують роботу пунктів тестування в 2014 році».

3.2. За необхідності, на час проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання, внести зміни до режиму роботи навчальних закладів, на базі*яких 
створені пункти тестування.

3.3. Спільно з місцевими органами управління охороною здоров’я та 
територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України організувати 
під час проведення тестувань надання першої медичної допомоги абітурієнтам і 
персоналу пунктів тестування та охорону правопорядку в місцях проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання.

3.4. Створити безпечні умови учасникам зовнішнього незалежного 
оцінювання в місцях проведення тестувань.

4. Розмістити інформацію про мережу пунктів тестування на офіційних 
сайтах КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені Василя Сухомлинського» та департаменту освіти і науки 
Кіровоградської обласної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Ремез Н.Д. 
та заступника директора департаменту освіти і науки, начальника управління 
освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації Олійник A.B.
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