
М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

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

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 жовтня 
2014 року № 1177 «Про підготовку 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», з метою належної підготовки до проведення 
в 2015 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили 
бажання вступати до вищих навчальних закладів України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Календарний план 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, що додається.

2. Начальникам департаментів, управлінь освіти і науки обласних, 
Київської міської державних адміністрацій, керівникам вищих навчальних 
закладів сприяти Українському та регіональним центрам оцінювання якості 
освіти в підготовці дб проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

3. Коцт^о^'та^Ш конанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Полян'ського) П .Б

Міністр

'0 id Сергій Квіт



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки України 
^  і7- y /J  2014 року №

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
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

№
з/п

Зміст заходу Строк виконання Відповідальний

1 Формування мережі пунктів , 
реєстрації

08.12-26.12.2014

Регіональні центри оцінювання 
якості освіти, департаменти, 
управління освіти і науки 
обласних, Київської міської 
державних адміністрацій, 
керівники вищих навчальних 
закладів (за окремими списками)

2 Визначення в загальноосвітніх 
навчальних закладах 
відповідальних за формування 
комплектів реєстраційних 
документів випускників 
старшої школи

до 26.12.2014

Департаменти, управління освіти 
і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій, 
керівники загальноосвітніх 
навчальних закладів

3 Підготовка осіб, які 
залучаються до роботи в 
пунктах реєстрації

15.12-30.12.2014
Регіональні центри оцінювання 
якості освіти

4 Створення регламентних 
комісій при регіональних 
центрах оцінювання якості 
освіти

до 05.01.2015
Регіональні центри оцінювання 
якості освіти

5 Створення апеляційної комісії 
при Українському центрі 
оцінювання якості освіти

до 05.01.2015
Український центр оцінювання 
якості освіти

6 Подання реєстраційних 
документів особами, які 
виявили бажання пройти 
зовнішнє незалежне 
оцінювання в 2015 році

05.01 -  20.02.2015

7 Формування та відправлення 
до регіональних центрів 
оцінювання якості освіти 
комплектів реєстраційних 
документів випускників 
старшої школи загальноосвітніх 
навчальних закладів

05.01 -  20.02.2015

Департаменти, управління освіти 
і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій, 
керівники загальноосвітніх 
навчальних закладів

8 Внесення за вимогою учасників 
зовнішнього незалежного 05.01-01.04.2015 Регіональні центри оцінювання
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оцінювання змін до 
реєстраційних даних

якості освіти

9 Прийом апеляційних заяв щодо 
порушень під час реєстрації для 
участі в зовнішньому 
незалежному оцінювання

05.01 - 15.04.2015
Регіональні центри оцінювання 
якості освіти

10 Формування мережі пунктів 
проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
української мови і літератури

13.02 -  06.03.2015

Регіональні центри оцінювання 
якості освіти, департаменти, 
управління освіти і науки 
обласних, Київської міської 
державних адміністрацій, 
керівники вищих, професійно- 
технічних і загальноосвітніх 
навчальних закладів (за 
окремими списками)

11 Реєстрація та підготовка осіб, 
які залучаються до роботи в 
пунктах проведення 
зовнішнього незалежного 
оцінювання 13.02-10.04.2015

Регіональні центри оцінювання 
якості освіти, департаменти, 
управління освіти і науки 
обласних, Київської міської 
державних адміністрацій, 
керівники вищих, професійно- 
технічних і загальноосвітніх 
навчальних закладів (за 
окремими списками)

12 Формування мережі пунктів 
проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання (з усіх 
предметів крім української 
мови і літератури) 13.02-17.04.2015

Регіональні центри оцінювання 
якості освіти, департаменти, 
управління освіти і науки 
обласних, Київської міської 
державних адміністрацій, 
керівники вищих, професійно- 
технічних і загальноосвітніх 
навчальних закладів (за 
окремими списками)

13 Подання на затвердження до 
Міністерства освіти і науки 
України Календарного плану 
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

до 20.02.2015

Український центр оцінювання 
якості освіти

14 Реєстрація та підготовка осіб, 
які здійснюватимуть перевірку 
завдань сертифікаційних робіт 
з української мови і літератури

27.02-10.04.2015

Український та регіональні 
центри оцінювання якості освіти, 
департаменти, управління освіти 
і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій, 
керівники вищих, професійно- 
технічних і загальноосвітніх 
навчальних закладів (за



з
окремими списками)

15 Реєстрація та підготовка осіб, 
які здійснюватимуть перевірку 
завдань сертифікаційних робіт 
з англійської, іспанської, 
німецької, російської та 
французької мов, математики

11.04-22.05.2015

Український та регіональні 
центри оцінювання якості освіти, 
департаменти, управління освіти 
і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій, 
керівники вищих, професійно- 
технічних і загальноосвітніх 
навчальних закладів (за 
окремими списками)

16 Створення предметної фахової 
комісії при Українському 
центрі оцінювання якості 
освіти, експертних КОМІСІЙ 3 

питань визначення результатів 
зовнішнього оцінювання з 
української мови і літератури

до 11.04.2015

Український центр оцінювання 
якості освіти

17 Видача дублікатів сертифікатів 
зовнішнього незалежного 
оцінювання, виданих у 2015 
році

з 15.04.2015
Регіональні центри оцінювання 
якості освіти

18 Створення предметних фахових 
комісій при Українському 
центрі оцінювання якості 
освіти, експертних КОМІСІЙ 3 

питань визначення результатів 
зовнішнього оцінювання 
з математики, історії України, 
біології, географії, фізики, хімії, 
англійської, іспанської, 
німецької, російської та 
французької мов

до 22.05.2015

Український центр оцінювання 
якості освіти

Директор Українського центру 
оцінювання якості освіти І. Л. Лікарчук


