
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

 УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР  
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ  ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
 
 

НАКАЗ 
 

16.03.2015                                       м. Запоріжжя                              № 0156//18  
 
Про мережу пунктів проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання 
в Запорізькій області в 2015 році 

 
Відповідно до вимог Порядку використання приміщень навчальних 

закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2015  
№ 85, зареєстрованого в Міністерств юстиції України 18.02.2015 за  
№ 175/26620, на виконання Календарного плану підготовки до проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до 
вищих навчальних закладів України в 2015 році, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 27.11.2014 № 1393 “Про затвердження 
Календарного плану підготовки до проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних 
закладів України в 2015 році” (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 
України від 12.12.2015 № 132), Календарного плану підготовки до проведення в 
Запорізькій області зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили 
бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році, 
затвердженого спiльним наказом Департаменту освiти і науки Запорiзької 
облдержадмiнiстрацiї та Днiпропетровського регiонального центру оцiнювання 
якостi освiти від 08.12.2014 № 0751//72 “Про підготовку до проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році в Запорізькій області”, з 
урахуванням пропозицій місцевих органів управління освітою, вищих та 
професійно-технічних навчальних закладів, з метою забезпечення 
організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) з 
української мови і літератури в Запорізькій області 24 квітня 2015 року 
 
НАКАЗУЄМО: 

1. Затвердити: 
1.1. перелік округів з базовими населеними пунктами для проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури  
в Запорізькій області 24 квітня 2015 року (додаток 1); 
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1.2. мережу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання  
з української мови і літератури в Запорізькій області 24 квітня 2015 року 
(додаток 2). 

 
2. Заступнику начальника управління – начальнику відділу загальної 

середньої та дошкільної освіти Департаменту Хіврич В.В. організувати: 
– до 23.03.2015 підготовку листів управлінню Міністерства внутрішніх 

справ України в Запорізькій області, головному управлінню МНС України в 
Запорізькій області, департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації щодо забезпечення організованого проведення ЗНО з 
української мови і літератури 24 квітня 2015 року; 

– здійснення контролю за забезпеченням організації надання медичної 
допомоги  учасникам ЗНО та персоналу пунктів тестування, з питань безпечних 
умов проведення ЗНО та охорони правопорядку в місцях проведення 
тестування. 

 
3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів:  
3.1. протягом березня – квітня 2015 року надати необхідну допомогу 

Дніпропетровському РЦОЯО в доборі персоналу пунктів проведення ЗНО з 
української мови і літератури, уповноважених осіб УЦОЯО, організації 
навчання, проведення інструктажів та сертифікації педагогічних працівників, 
які залучатимуться до проведення ЗНО з української мови і літератури  
24 квітня 2015 року; 

3.2. до 23.03.2015 підготувати листи  місцевим підрозділам Міністерства 
внутрішніх справ України в Запорізькій області, МНС України в Запорізькій 
області та органам охорони здоров’я щодо забезпечення організованого 
проведення ЗНО з української мови і літератури 24 квітня 2015 року; 

3.3. забезпечити участь педагогічних працівників у проведенні ЗНО з 
української мови і літератури 24 квітня 2015 року; за необхідності, на час 
проведення ЗНО, внести відповідні зміни до режиму роботи педагогічних 
працівників, які залучатимуться до проведення ЗНО; 

3.4. забезпечити сприятливі умови для функціонування пунктів 
проведення ЗНО, дотримання вищеназваного Порядку використання приміщень 
навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 

3.5. за необхідності, на час проведення ЗНО, внести відповідні зміни до 
режиму роботи навчальних закладів, на базі яких створено пункти проведення 
ЗНО; 

3.6. організувати здійснення контролю за забезпеченням організації 
надання медичної допомоги учасникам ЗНО та персоналу пунктів тестування, з 
питань безпечних умов проведення ЗНО та охорони правопорядку в місцях 
проведення тестування; 

3.7. організувати підвезення учасників ЗНО з української мови і 
літератури 24 квітня 2015 року до пунктів тестування та в зворотному 
напрямку. 



 3 

4. Керівникам професійних та вищих навчальних закладів, на базі яких 
створено пункти проведення ЗНО, працівники яких залучатимуться до 
проведення ЗНО: 

4.1. протягом березня – квітня 2015 року надати необхідну допомогу 
Дніпропетровському РЦОЯО в доборі персоналу пунктів проведення ЗНО з 
української мови і літератури, уповноважених осіб УЦОЯО, організації 
навчання, проведення інструктажів та сертифікації педагогічних працівників, 
які залучатимуться до проведення ЗНО з української мови і літератури  
24 квітня 2015 року; 

4.2. сприяти участь педагогічних і науково-педагогічних працівників у 
проведенні ЗНО з української мови і літератури 24 квітня 2015 року; за 
необхідності, на час проведення ЗНО, внести відповідні зміни до режиму 
роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників, які залучатимуться 
до проведення ЗНО; 

4.3. забезпечити сприятливі умови для функціонування пунктів 
проведення ЗНО, дотримання вищеназваного Порядку використання приміщень 
навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 

4.4. за необхідності, на час проведення ЗНО, внести відповідні зміни до 
режиму роботи навчальних закладів, на базі яких створено пункти проведення 
ЗНО. 

 
5. Даний наказ з додатками розмістити у розділі “Відповідальним за ЗНО” 

офіційного сайту Дніпропетровського РЦОЯО. 
 
6. Координацію діяльності щодо виконання цього наказу покласти на 

заступника начальника управління Департаменту освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації Хіврич В.В. та заступника директора Дніпропетровського 
РЦОЯО Останкіну О.В., контроль за виконанням даного наказу залишаємо за 
собою.  

 
 

 
 

 

Виконуючий обов’язки  
директора Департаменту 
освіти і науки  
облдержадміністрації  
                            
                     В.М. ЗАХАРЧУК 

Директор  
Дніпропетровського  
регіонального центру  
оцінювання якості освіти 
 
         М.М.ГОРБЕНКО–ХВАСТУНОВА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти і 
науки Запорізької 
облдержадміністрації та 
Дніпропетровського 
регіонального центру 
оцінювання якості освіти. 
від 16.03.2015  № 0156//18 

Перелік  
округів з базовими населеними пунктами для проведення  

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури  
в Запорізькій області 24 квітня 2015 року  

№ з/п Назва базового населеного 
пункту 

Перелік адміністративно-
територіальних одиниць, що входять 

до складу округу 

1.  м. Бердянськ 
м. Бердянськ, 
Бердянський район 

2.  м. Енергодар 
м. Енергодар,  
Великобілозерський район 

3.  м. Запоріжжя 
м. Запоріжжя,  
Запорізький район 

4.  м. Мелітополь 
м. Мелітополь,  
Мелітопольський район 

5.  м. Токмак 
м. Токмак,  
Токмацький район 

6.  м. Василівка Василівський район 

7.  смт. Веселе Веселівський район 

8.  м. Вільнянськ 
Вільнянський район, 
Новомиколаївський район 

9.  м. Гуляйполе Гуляйпільський район 

10.  м. Кам’янка-Дніпровська, 
с. Водяне Кам’янсько-
Дніпровського району 

Кам'янсько-Дніпровський район 

11.  смт. Куйбишеве 
Куйбишевський район,  
Розівський район 

12.  смт. Михайлівка Михайлівський район 

13.  м. Оріхів Оріхівський район 
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14.  м. Пологи Пологівський район 

15.  смт. Приазовське Приазовський район 

16.  м. Приморськ Приморський район 

17.  смт. Чернігівка Чернігівський район 

18.  смт. Якимівка Якимівський район 
  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти і 
науки Запорізької 
облдержадміністрації та 
Дніпропетровського 
регіонального центру 
оцінювання якості освіти. 
від _16.03.2015  №  0156//18 

Мережа 
пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

з української мови і літератури в Запорізькій області 24 квітня 2015 року 

№ 
з/п 

Назва  
міста, району 

Назва пункту проведення ЗНО 
(далі – ПТ) 

Орієнтовна 
кількість 
аудиторій  

у ПТ 

1.  Василівський район 

Комунальний заклад "Василівська 
гімназія "Сузір'я"загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів" Василівської 
районної ради Запорізької області 

25 

2.  Василівський район 

Відокремлений структурний 
підрозділ "Василівський коледж 
Таврійського державного 
агротехнологічного університету" 

25 

3.  Веселівський район 

Веселівська районна 
різнопрофільна гімназія 
Веселівської районної ради 
Запорізької області 

15 

4.  Вільнянський район 
Вільнянська гімназія "Світоч" 
Вільнянської районної ради 
Запорізької області 

11 

5.  Вільнянський район 
Вільнянська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Вільнянської 
районної ради Запорізької області 

23 

6.  Гуляйпільський 
район 

Комунальний заклад 
"Гуляйпільська спеціалізована 
загальноосвітня школа  
I-III ступенів" Гуляйпільської 
районної ради 

13 

7.  Кам'янсько-
Дніпровський район 

Водянська загальноосвітня школа  
I-III ступенів № 1 ім. Ф.О.Окатенка 
Кам'янсько-Дніпровської районної 
ради Запорізької області 

10 

8.  Кам'янсько-
Дніпровський район 

Навчально-виховний комплекс 
"Дитячий садок - загальноосвітня 15 
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школа I-III ступенів" Кам'янсько-
Дніпровської міської ради 
Запорізької області 

9.  Куйбишевський 
район 

Куйбишевська спеціалізована 
загальноосвітня школа I-III 
ступенів "Інтелект" Куйбишевської 
районної ради Запорізької області 

16 

10.  м. Бердянськ 
Бердянська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Бердянської 
міської ради Запорізької області 

24 

11.  м. Бердянськ 
Бердянська загальноосвітня школа  
I-III ступенів № 7 Бердянської 
міської ради Запорізької області 

15 

12.  м. Бердянськ 
Бердянська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 11 Бердянської 
міської ради Запорізької області 

21 

13.  м. Бердянськ 
ДНЗ "Бердянський 
машинобудівний професійний 
ліцей" 

21 

14.  м. Енергодар 

Енергодарська загальноосвітня 
школа I-III ступенів № 4 
Енергодарської міської ради 
Запорізької області 

20 

15.  м. Енергодар 

Енергодарська загальноосвітня 
школа  І-ІІІ ступенів № 7 
Енергодарської міської ради 
Запорізької області 

30 

16.  
м. Запоріжжя. 
Жовтневий район 
міста 

Запорізький коледж 
радіоелектроніки Запорізького 
національного технічного 
університету 

15 

17.  
м. Запоріжжя. 
Жовтневий район 
міста 

Запорізький національний 
технічний університет (ІІ корпус) 16 

18.  
м. Запоріжжя. 
Жовтневий район 
міста 

Державний вищий навчальний 
заклад "Запорізький національний 
університет" Міністерства освіти і 
науки України (ІІ навчальний 
корпус) 

24 

19.  м. Запоріжжя. 
Жовтневий район 

Запорізький колегіум № 98 
Запорізької міської ради 20 
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міста Запорізької області 

20.  
м. Запоріжжя. 
Жовтневий район 
міста 

Класичний приватний університет 15 

21.  
м. Запоріжжя. 
Заводський район 
міста 

Запорізька гімназія № 46 
Запорізької міської ради 
Запорізької області 

25 

22.  
м. Запоріжжя. 
Заводський район 
міста 

Запорізький навчально-виховний 
комплекс № 67 Запорізької міської 
ради Запорізької області 

28 

23.  
м. Запоріжжя. 
Комунарський 
район міста 

Запорізька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 90 Запорізької 
міської ради Запорізької області 

25 

24.  
м. Запоріжжя. 
Комунарський 
район міста 

Запорізька гімназія № 107 
Запорізької міської ради 
Запорізької області 

26 

25.  
м. Запоріжжя. 
Ленінський район 
міста 

ДНЗ "Запорізький професійний 
будівельний ліцей" 17 

26.  
м. Запоріжжя. 
Ленінський район 
міста 

ПАТ "Приватний вищий 
навчальний заклад "Запорізький 
інститут економіки та 
інформаційних технологій" 

20 

27.  
м. Запоріжжя. 
Ленінський район 
міста 

Запорізька спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 100 Запорізької 
міської ради Запорізької області 

20 

28.  
м. Запоріжжя. 
Орджонікідзевський 
район міста 

Запорізький навчально-виховний 
комплекс "Основа" з відділенням 
для реабілітації дітей хворих на 
цукровий діабет Запорізької міської 
ради Запорізької області 

20 

29.  
м. Запоріжжя. 
Орджонікідзевський 
район міста 

ДНЗ "Запорізький професійний 
ліцей автотранспорту" 15 

30.  
м. Запоріжжя. 
Орджонікідзевський 
район міста 

Запорізька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 20 екологічного 
профілю Запорізької міської ради 
Запорізької області 

15 

31.  
м. Запоріжжя. 
Хортицький район 
міста 

Запорізька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 32 Запорізької 
міської ради Запорізької області 

20 
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32.  
м. Запоріжжя. 
Хортицький район 
міста 

Запорізька загальноосвітня школа  
I-III ступенів № 92 Запорізької 
міської ради Запорізької області 

28 

33.  
м. Запоріжжя. 
Шевченківський 
район міста 

Запорізький ліцей № 34 Запорізької 
міської ради Запорізької області 20 

34.  
м. Запоріжжя. 
Шевченківський 
район міста 

Запорізький навчально-виховний 
комплекс № 63 Запорізької міської 
ради Запорізької області 

20 

35.  м. Мелітополь 

Мелітопольська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1 
Мелітопольської міської ради 
Запорізької області 

20 

36.  м. Мелітополь 

Мелітопольська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 4 
Мелітопольської міської ради 
Запорізької області 

24 

37.  м. Мелітополь 

Мелітопольський навчально-
виховний комплекс № 16 
Мелітопольської міської ради 
Запорізької області 

20 

38.  м. Мелітополь 

Мелітопольська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 24 
Мелітопольської міської ради 
Запорізької області 

20 

39.  м. Мелітополь 

Відокремлений структурний 
підрозділ  
у м. Мелітополь приватного 
акціонерного вищого навчального 
закладу "Запорізький інститут 
економіки та інформаційних 
технологій" 

18 

40.  м. Мелітополь 
Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького (корпус 1) 

17 

41.  м. Токмак 
Токмацька загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступеню № 5 Токмацької 
міської ради Запорізької області 

27 

42.  Михайлівський 
район 

Комунальний заклад 
"Михайлівський НВК "ЗОШ  
І-ІІІ ст. – гімназія" ім. Героя 
Радянського Союзу 
І.А.Найдьонова" Михайлівської 

17 
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районної ради Запорізької області 

43.  Оріхівський район 
Оріхівська гімназія № 1 
"Сузір"я"Оріхівської районної ради 
Запорізької області 

20 

44.  Пологівський район 
Пологівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 4 Пологівської 
районної ради Запорізької області 

15 

45.  Пологівський район 

КУ "Пологівська спеціалізована 
різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів  
№ 2 "Пологівської районної ради 
Запорізької області 

10 

46.  Приазовський район 

Приазовська різнопрофільна 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 "Азимут" Приазовської 
районної ради Запорізької області 

14 

47.  Приморський район 

КЗ "Спеціалізована школа - 
загальноосвітній навчальний заклад 
№ 1 І-ІІІ ступенів м. Приморська з 
поглибленим вивченням окремих 
предметів та курсів" 

19 

48.  Чернігівський район 
Чернігівська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів "Надія" Чернігівської 
районної ради Запорізької області 

20 

49.  Якимівський район 
Якимівська ЗОШ І - ІІІ ступенів  
№ 2 Якимівської районної ради 
Запорізької області 

19 
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