
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ЛАНОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ´Я ТА  

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Н А К А З 
 

24 лютого 2020 року                          м. Ланівці                                   № 40-oд 

 

Про затвердження пункту 

проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання в      

2020 році 

 

На виконання Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 р. 

№1277 (зі змінами), наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 

10.10.2019 р. №139 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання в 2020 році», спільного наказу управління освіти і науки 

Тернопільської обласної державної адміністрації та Івано-Франківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти від 12.02.2020 р.                          

№33-ОД/16-ОД «Про затвердження мережі пунктів проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році», з метою організації якісного 

проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання як важливого 

підготовчого етапу до зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити пункт проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2020 році на базі Лановецької загальноосвітньої школи                       

І-ІІІ ступенів №1 імені Юрія Коваля. 

2. Призначити: 

1) відповідальним за пункт проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання Наталію ШАФРАНСЬКУ, в.о. директора Лановецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1  імені Юрія Коваля; 

2) помічником відповідального за пункт проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання Ірину НЕРУЧЕК, заступника директора з 



виховної  роботи Лановецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1  імені 

Юрія Коваля. 

3. На базі створеного пункту провести пробне зовнішнє незалежне 

оцінювання : 

з української мови і літератури – 21 березня  2020 року;  

з англійської, французької, іспанської мов, біології, географії, історії 

України, математики, німецької мови, фізики, хімії – 28 березня  2020 року. 

4. В.о. директора Лановецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1  

імені Юрія Коваля Наталії ШАФРАНСЬКІЙ забезпечити належну роботу 

пункту проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (у тому 

числі забезпечити аудіо відтворюючою технікою аудиторії, де проводитиметься 

тестування з іноземних мов), сприяти створенню безпечних умов проходження 

пробного тестування. 

5. Методисту відділу освіти Ірині РЕЙТОР здійснити організаційно-

методичний супровід проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання, забезпечити підготовку персоналу пункту тестування. 

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 

відділу ОКОЗСП Лановецької міської ради Галину ШАНДРУК.  

 

 

 

Начальник  відділу                                                             Оксана ХОДАНОВИЧ 

  

Галина Шандрук 

Ірина Рейтор 

Олександра Дашковська 

 

 
 

      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пункт проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році 

 
№ 

з/п 

Район 

(місто) 

Пункт  

проведення 

ПЗНО 

Повна поштова 

адреса пункту 

проведення ПЗНО 

Відповідальний 

за пункт 

проведення 

ПЗНО, 

телефон 

Помічник 

відповідального 

за пункт 

проведення 

ПЗНО, 

 телефон 

Кількість аудиторій 

у пункті 

проведення ПЗНО 

Телефон, 

 е-mail 

пункту 

проведення ПЗНО макс. задіяно 

 

21 березня 2020 року 
 

1. м. Ланівці 

Лановецька 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів №1 імені 

Юрія Коваля 

вул. Шкільна,5, 
м. Ланівці, 

Тернопільська обл., 
47400 

Шафранська 

Наталія Йосипівна 
0988298441 

Неручек  

Ірина  

Зіновіївна 
0971861276 

15 7 
(03549) 21221 

lan1zosh@ukr.net 
 

28 березня 2020 року 
 

1. м. Ланівці 

Лановецька 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів №1 імені 

Юрія Коваля 

вул. Шкільна,5, 
м. Ланівці, 

Тернопільська обл., 
47400 

Шафранська 

Наталія Йосипівна 
0988298441 

Неручек Ірина 

Зіновіївна 
0971861276 

15 12  
(03549) 21221 

lan1zosh@ukr.net 

mailto:lan1zosh@ukr.net
mailto:lan1zosh@ukr.net


 


