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Про зовнішнє незалежне оцінювання 
навчальних досягнень осіб, 
які виявили бажання вступати 
до вищих навчальних закладів 
України в 2011 році 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 

17 вересня 2010 р. за №826/18121 

Відповідно до Указів Президента України від 4 липня 2005 року №1013 "Про невідкладні 
заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", від 20 березня 2008 
року №244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні", постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1095 "Деякі питання запровадження 
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (із змінами) 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести в 2011 році зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які 
виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України, з української мови та 
літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, російської мови, 
однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської. 

2. Установити, що в 2011 році: 

обов'язковим для всіх вступників до вищих навчальних закладів є зовнішнє незалежне 
оцінювання з української мови та літератури; 

результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються як вступні випробування до 
вищих навчальних закладів за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого 
спеціаліста та бакалавра (спеціаліста, магістра, медичного та ветеринарно-медичного 
спрямування). 

3. Українському центру оцінювання якості освіти (Лікарчук І.Л.): 

забезпечити розроблення та укладання тестів з української мови та літератури, історії 
України, математики, біології, географії, фізики, хімії, російської, англійської, німецької, 
французької, іспанської мов; 

здійснити переклад тестів з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії 
кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською 
мовами. 

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.): 

до 1 жовтня 2010 року розробити та подати на затвердження Програму зовнішнього 
незалежного оцінювання з російської мови; 



спільно з Українським центром оцінювання якості освіти (Лікарчук І.Л.) пронести через 
засоби масової інформації роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо порядку 
проведення в 2011 році державної підсумкової атестації в навчальних закладах системи 
загальної середньої освіти та проходження зовнішнього незалежного оцінювання. 

5. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з Українським центром оцінювання 
якості освіти (Лікарчук І.Л.) пронести через засоби масової інформації роз'яснювальну 
роботу серед громадськості щодо особливостей проведення вступної кампанії до вищих 
навчальних закладів І-IV рівнів акредитації в 2011 році. 

6. Українському центру оцінювання якості освіти (Лікарчук І.Л.) спільно з департаментом 
загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), департаментом вищої освіти 
(Болюбаш Я.Я.) під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних 
досягнень вступників до вищих навчальних закладів забезпечити дотримання принципів 
наступності та відповідності змісту тестових завдань програмам загальноосвітньої школи та 
вступних випробувань до вищих навчальних закладів. 

7. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) під час формування 
пропозицій щодо фінансування в 2011 році бюджетної програми 2201470 "Здійснення 
зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти Українським центром оцінювання 
якості освіти та його регіональними підрозділами" передбачити видатки на проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання в повному обсязі. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

Міністр Д.В. Табачник 
 


