
ДЕIIАРТАМЕНТ oCBITII житомирсъкоi мIсъкоi рдди

нлклз

вiд |{ . !О. 2018 року м. Житомир Ns 8о

Про загаrrьнi засади проведення
зовнiшнього нез€rлежного
оцiнювання результатiв навчання,
здобутих на ocнoBi повноi загшlьноi
середньоi освiти в 2019 роцi

Вiдповiдно до Порядку проведення зовнiшнього нез€Llrежного оцiнювання

та монiторинry якостi освiти, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вИ 25-серпня 2оо4 року Ns 1095 в редакцii постанови Кабiнету Мiнiсцэiв
Украiни вiд 08 липня 2015 року J,lЪ 533, Порядку проведення зовнiшньсlго

нез€шежного оцiнювання результатiв навчання, здобутих на ocHoBi повноi

загшIьноi середньоi освiти, затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки

Украiни вiд 10 сiчня 2OL7 року Jф 25, заре€строваного в MiHicTepcTBi юстицii

УкраIни 27 сiчня 2о:l7 року за J\lb 118/29986, на виконання нак€ву MiHicTepcTBa

освiти i науки УкраiЪи вiд22 серпня 2018 року }lb 931 <.Щеякi питання проведення

в 20lЯ роu1 зовнiшнього незаJIежного оцiнювання результатiв навчання. здобут,их

на ocцoBi повноi загаJIьноТ середньоi освiти>>, зареестрованого в MiHicTepcTBi

юстицiТ Украiни 11 вересня 2018 року за Nb |0з(llз2482, наказу MiHicTepcTBa

освiтИ i наукИ УкраiнИ вiд 28.09.2018 рокУ Jф 1036 кIIро пiдготовку до проведення

в 2019 роцi зовнiшнЬого нез€LПежногО оцiнювання результатiв навчання, здобуr:их

на ocцoBi повнот загальноi середньоi освiти> та з метою сво€часноi пiдготовки та

iнформування випускникiв 2018 - 2о119 навчЕUIьного року щодо особливостей

зовнiшньOго незаJIежного оцiнювання у 2019 роцi

F{АКАЗУЮ:

1.Керiвникам закJIадiв загальноТ середньоi освiти м. Жит,омира Bcix типiв та

форм власностi:
1.1.Органiзувати до l2.11.2018 року iнформацiйно - роз'яснюв€LIIьнУ роботУ

серед вчительськоi, 1..lHiBcbkoi та батькiвськоi громадськостi м. Житомира щодо

проведення зовнiшнього незалежного оцiнювання 20119 року та його

особливостей.
1.2.ЗатвеРДити мережу пунктiв тестування 2()|9 року iз числа закладiв

заг€UIьноi середньоI освiти, пiдпорядкованих департ€lментУ освiти Житомирськоi

MicbKoi ради:



MicTa, м. Житомир, Житомирська область,
10007
вул. Клосовського, l6, Богунський район
мiстц м. Житомир, Житомирська область,
l0020
Мшiдшr Короленка" 7, Богунський район
мiстц м. Житомир, Житомирська область,
l0003

Загальноосвiтня школа I-III ступенiв }Ф 6

iM. В.Г.Короленка м. Житомира

вул. Перемоги, 79, Богунський район
MicTa" м. Житомир, Житомирська область,
l0003
вул. Кибальчичц 7, Корольовський район
MicTa" м. Житомир, Житомирська область,
10009
;@Бd;йij,
Боryнський район MicTa, м. Житомир,

Житомирська загальноосвiтня школа I-III

ступенiв Nо14

вул. Лесi УкршЪки, 7l, Богунський palioH
MicTa м. Житомир, Житомирська область,
l0029

Заг,а_пьноосвiтня школа I-III ступенiв Nsl9
м. Житомира

Житомирська загальноосвiтня школа I-III

ступенiв JФ21

Житомирська MicbKa гуманiтарна гiмназiя
Jф23 iM. М.Й.Очерета

Лiцей.|t[s25 м. Житомира

в,ул. Тараса Бульби-Боровця, 17,

Богунський район MicTa, м. Житомир,

пров. Шкiльний, 4, Корольовський район
MicTa" м. Житомир, Житомирська область,
10025

Загаль,ноосвiтня школа I-III ступенiв }Ф28

м. Житомира iMeHi гетьмана I.Виговського

Житомирька загаJIьноосвiтня школа I-III
ступепiв }Ф33

|7 Житомирський мiський колегiрt

бi

Житомирська загi}льноосвiтня школа I-III

ступенiв N5

Загальноосвiтня школа I-III ступенiв J''lb7

iMeHi Ваперiя Вiкторовича Бражевського

Житом ирська загаJIьноосвiтня спецiа-пiзована
школа [-III ступенiв Ns lб

Жлtтомирська загальноосвiтня школа I-III
ст)/пенiв Ns22 iMeHi Василя Михайловича

Житомирський екологiчний лiцей Nэ24

i

! Загальпоосвiтня школа I-III ступенiв Ns26
l м. Жигомира

1 Житомирька загальноосвiтня школа I-III
; ступевiв М30

вул. Святослава PixTepa, б-А,
Корrэльовський район MicTa. м. Житомир,
Ж.итоми
вул. KocMoHaBTiB, 36, Корольовський

рiйсrн MicTa, м. Житомир, Житомирська
10009

вул. Лятошинського, 1 4, Корольовський

райсlн MicTa, м. Житомир, Житомирська
l0014

вул. Шевченка, 1 05-Б, Корольовський
pйclH MicTa, м. Житомир, Житомирська

l 0024
вул. Мшtа Берличiвськ4 l8,
Коропьовський район MicT4 м. Житомир,

область,100l4
проспеlff Миру, 59, Богуноький район
MicTa" м. Житомир, Житомирська область,
l0004

вул. Велика Берличiвська, 52,
К.орольовський район MicTa, м. Жи,гомир,

область, l0008

;ll

lз

l lb
I

i

вул. Iвшrа Мазепи, 18, Корольовський 
i

район MicTa м. Житомир, Житомирська i

область, 10002 _______ __l

1.З,,,Щовести до вiдома вчителiв, 1^lHiB випускнtих класiв, ix батькiв, що
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- зовнiIшне незаJIежне оцiнювання результатiВ навчання, здобутих на ocнoBi

повноi загаJIьноi середньоi освiти, буде проведено з 2l травня до 13 червня 2019

рокY (основна сесiя);

- в 2019 роцi зовнiшне незалежне оцiнювання буле проведено з таки}i 1l-ти

предметiв: украiнська мова та лiтератУра, iсторiя Украiни, математика, бiологiя,

,.",рфИ фirr*u, хiмiя, одна з iноземних мов (за вибором) - англiйська,

нiмецька, французька, iспанська;

- ре€стDацiя осiб для проходження ocнoBнoi cecii зовнiшнього нез€Lпежного

оцiнюванrй zorq р*У вiдбУватиМеТЬся Пр()тягом 05.02. - 18.0з.2019 poKv

керiвниками заклй" iu.-bHoi середньоi ocBiTla. Керiвники закладiв загальноi

..р"д""оТ освiти формують та вiдправляIоть до ВРЦОЯО коIч{плекти

р.Ъ.rрuцiйних до*уr.rriв yrHiB, якi складатимуть державну пiдсумк<lву атестацiю

у формi зсlвнiшнього незалежного оцiнювання;

- кожному зареестрованому гIаснику зовнiшнього незЕLпежного оцiнювання

надано право на складанЕя TecTiB не бiльше як iз чотирьох навчtlльних

предметiв iз перелiкy;

- в 2аР Роцi результати зовнiшнього нез€UIежного оцiнювання f. трьох

шавчалhнпх предшетiв *р*::{:]::1__"1

середньОi освiти, якi в 20|9 роцi заверцrуIоть :здобуття повноi заг€Lпьноi середньоТ

освiти:

- yKpaiHcbкa мова i лiтература (украiнська мова),

- математика або iсторiя Украiни (перiод ХХ - початок XXI стоrIiття)(за

вибором учня),

- один з навч€шьних предметiв iз перелiку (за вибором 1^rня);

- в 2о|9 Роцi учнi закладiв загальноi середньоi освiти, яким р(]зультат
зовнirrrнього оцiнювання з iноземноi мови мае зараховуватися як or(iHka за

атестацiк), отримують оцiнку за атестацiю за результатами виконання завдань

акаде_мiчного рiвня' якщо вивчали цю iноземну мову на piBHi стан/царту або

академiчному piBHi, або отримують оцiнку за атестацiю за рез,/л]ьтатами
виконання завдань академiчного та профiльногсl piBHiB, якщо виl}чiulи цю
iноземну мову на профiльному piBHi;

- основна сесiя зовнiшнього нез€шежного сlцiнювання у 2019 роцi прlойде за

таким графiком:

2 1 .05.20 1 9 - математика,
2З.05.2019 - украiнська мова та лiтература,
27 .05.2019 - iспанська, нiмецька, французька мова,



28.05.2019 - ангпiйська мова,
30.05.2019 - фiзика,
04.0б.20l9 - iсторiя Украiни,
0б.06.20l9 - бiологiя,
l 1.0б.20l9 - географiя,
13.06.2019 - хiмiя.

- в 20!9 роцi ппобне зовнiшнс незалежне оцiнювання
рокY з украiнськоi мови та лiтераryри, 23.03.2019 рокY _

1б.03.20
icTopiT Украiни,

математИки, бiологiТ, географii, фiзики, xiMii, irrоземних мов;

- ресстрацiя осiб для проходження пробного зовнiшнього нез:]л(эжного

оцiню,вання проходитиме ,rро року HEt сайтi

Вiнницькtэго регiон€шьного центру оцiнювання якостi освiти (www.vintest.crrg.ua),

1.4,Протягом перiоду пiдготовки та проведення зовнiшнього оцiнювання 2019

рокУ ( жовтень 20i8 року - травень 2019 року) забезпечити функцiон,/вl}ння та

пiдiр"rurr"" в оперативному cTaHi електронноi скриньки закладу освiти для

своечаснс)го наданЕя та отримання iнформацii.

1.5. Взяти до уваги, що переДанЕя Украiнським ценТром оцiнtовання якостi

освiтИ закJIадаМ освiтИ вiдомосТей результатiв державноТ пiдсумковоi атестацiТ в

електронному виглядi бУд. вiдбуватися за таким графiком:

- до 14.0б .2}itg року - математика, украiнська мова i лiтераryра, фiзикiл,

- до 20.06 .20119 року - iноземнi мови, бiологiя,
- до 25,.06 .20|9 року - iсторiя УкраiЪи, географiя, хiмiя,

2. Спецiалiсту департаменту освiти Срмаковiй о.о. пiд час про]веденнrI

органiзацiйного етапу пiд.оrо"ки до знО 2о19 рOку забезпечити коор,цинацiю

дi"п"rо.тi Вiнницького регiонального центру оцiнювання яксlстi оr;вiти та

закладiв загаJIьноi середньоi освiти, пiдпорядкованих департаменту освiти

Житомирlськоi MicbKoi ради.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора

департаменту Р.Л. Кошевич.

,.Щиректор В.В.Арендарчук

Заступник директора
ДеПаРТаI\,rеНТУ Р.Л. К

ермакова О.О.


