
УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

У П Р А В Л І Н Н Я  О С В І Т И  І НАУКИ

Н А К А З

червня 2021 року Рівне №

Про затвердження мережі пунктів 
проведення вступних випробувань 
до магістратури за технологією 
зовнішнього незалежного 
оцінювання -  ЄВІ, ЄФВВ -  
у Рівненській області в 2021 році

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 
України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 
від 15.10.2020 №1274, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 
2020 року за №1225/35508, на виконання наказів Міністерства освіти і науки 
України від 05.04.2019 № 441 «Про затвердження Порядку організації та 
проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням 
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 
оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти», від
25.11.2020 №1468 «Про підготовку до проведення в 2021 році вступних 
випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних 
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання», доручення голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 14.01.2021 № дор.2/01-60/21, 
наказу управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації від
16.10.2020 № 178 «Про підготовку і проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання та моніторингових досліджень у 2021 році», з урахуванням листа 
Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти від 16.06.2021 
№382/03-29 «Про мережу пунктів проведення вступних випробувань - 2021», із 
метою успішної підготовки та організованого проведення вступних 
випробувань до магістратури за технологією зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2021 році в Рівненській області



НАКАЗУЮ:
і»

1. Затвердити мережу пунктів проведення вступних випробувань до 
магістратури за технологією зовнішнього незалежного оцінювання, яке буде 
проведено ЗО червня та 02 липня 2021 року в Рівненській області, згідно з 
додатком.

2. Начальнику Управління освіти виконавчого комітету Рівненської 
міської ради, директорам закладів загальної середньої освіти забезпечити:

належні умови для проведення вступних випробувань за технологією 
зовнішнього незалежного оцінювання в приміщеннях закладів освіти -  пунктах 
проведення ЄВІ та ЄФВВ ЗО червня та 02 липня 2021 року;

зміну режиму роботи закладів освіти в дні роботи пунктами проведення 
вступних випробувань за технологією ЗНО;

участь працівників закладів освіти в роботі пунктів проведення ЗНО.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління Петро КОРЖЕВСЬКИЙ



Додаток
до наказу управління освіти 
і н ^к и  облдержадміністрації 

06.2021 №

Мережа пунктів проведення вступних випробувань 
до магістратури за технологією зовнішнього незалежного 

оцінювання -  ЄВІ, ЄФВВ -  у Рівненській області в 2021 році

№
з/п

Місто/
регіон

Найменування закладу 
освіти

Адреса пункту 
проведення

Дата
проведення
тестування

1 м.Рівне

Рівненський навчально- 
виховний комплекс №2 
"Школа-Ліцей" Рівненської 
міської ради

Вул.24 Серпня, 2, 
м.Рівне, Рівненська 
область, 33028

30.06.2021
02.07.2021

2 м.Рівне
Рівненська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №8 
Рівненської міської ради

вул. Князя 
Острозького, 20, 
м.Рівне, Рівненська 
область, 33024

30.06.2021

3 м.Рівне
Загальноосвітня школа 1-ІП 
ступенів №18 Рівненської 
міської ради

вул.О.Карпинського, 
15-А, м.Рівне, 
Рівненська область, 
33018

30.06.2021

4 М.Рівне
Рівненська загальноосвітня 
школа 1-Ш ступенів №23 
Рівненської міської ради

вул.Вербова, 42, 
м.Рівне, Рівненська 
область, 33024

30.06.2021
02.07.2021

5 М.Рівне
Рівненська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №24 
Рівненської міської ради

вул.Гайдамацька, 15, 
м.Рівне, Рівненська 
область, 33003

30.06.2021

6 М.Рівне
Рівненська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №25 
Рівненської міської ради

вул.Євгена 
Коновальця, 17, 
м.Рівне, Рівненська 
область, 33016

30.06.2021

7 М.Рівне
Рівненська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №27 
Рівненської міської ради

вул. Лубенська, 133, 
м.Рівне, Рівненська 
область, 33010

30.06.2021

Начальник відділу загальної 
середньої та дошкільної освіти 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації Наталія БЕЛЯНОВСЬКА

Ректор Рівненського обласного 
інституту післядипломної 
педагогічної освіти Алла ЧЕРНІИ


