
 
ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

Н А К А З  
  

19.04.2019                м. Вінниця                               №  28 

 

 

Про затвердження мережі пунктів  

проведення зовнішнього незалежного  

оцінювання в 2019 році в Хмельницькій області 

 

Відповідно до підпунктів 4, 5 пункту 15, підпункту 4 пункту 16, підпункту 2 

пункту 161, пункту 48 Порядку проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), підпунктів 4, 5 

пункту 4, підпункту 3 пункту 5 розділу ІІ, пунктів 7, 9 розділу V 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 27 січня 2017 року за № 118/29986, пунктів 11, 

13, 16, 18, 19 Порядку використання приміщень закладів освіти для проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 03 лютого 2015 року № 85, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 18 лютого 2015 року за № 175/26620 (далі – Порядок 

використання приміщень), пункту 17 Календарного плану підготовки та 

проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 28.09.2018 № 1036, наказу 

Українського центру оцінювання якості освіти від 15.03.2019 № 44 «Про 

розподіл учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року між 

пунктами проведення зовнішнього незалежного оцінювання, аудиторіями та 

робочими місцями», листа Українського центру оцінювання якості освіти від 

02.04.2019 № 02-20-03/504 щодо погодження створення окремих округів у 

Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях без дотримання вимог 

підпункту 1 пункту 18 Порядку використання приміщень, подання Департаменту 



освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (лист від 

04.04.2019 № 925-41/2019), подань Державного навчального закладу «Вище 

професійне училище № 11 м. Хмельницького» (лист від 21.01.2019 № 01-19/25), 

Хмельницького економіко-правового коледжу ПрАТ «ВНЗ МАУП» (лист від 

16.01.2019 № 8), Державного навчального закладу «Подільський центр 

професійно-технічної освіти» (лист від 16.01.2019 № 01-22/24), Хмельницького 

політехнічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка» 

(лист від 25.01.2019 № 16), Хмельницького торговельно-економічного коледжу 

Київського національного торговельно-економічного університету (лист від 

28.01.2019 № 27), Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (лист від 

22.01.2019 № 29), Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 

інституту (лист від 18.01.2019 № 17), Хмельницького національного 

університету (лист від 29.01.2019 №042/162), Хмельницького університету 

управління та права (лист від 24.01.2019 № 0054/19)  з метою підготовки до 

організованого проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти,  

в Хмельницькій області 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити мережу пунктів проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики, української мови і літератури, німецької мови, 

французької мови, англійської мови, фізики, історії України, біології, географії, 

хімії в Хмельницькій області (додатки 1 – 10). 

2. Відділу інформаційних технологій (Юнак В. Й.) до 23 квітня 2019 року 

відобразити в інформаційно-телекомунікаційній системі Українського центру 

оцінювання якості освіти розподіл учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання між пунктами проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

відповідно до додатків 1 – 10 до цього наказу. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Марцеву Л. А. 

 

Директор                   Г. І. Кузьменко 


