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Про проведення в 2016 році зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання
Рішення Колегії МОН від 03 липня 2015 року. Протокол № 6/6-20
РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Протокол № 6/6-20 від 03 липня 2015 року
Про проведення в 2016 році зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання
Заслухавши та обговоривши доповідну записку заступника Міністра освіти і науки України Полянського П. Б.
та директора Українського центру оцінювання якості освіти Лікарчука І. Л.,
КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:
1. Провести в 2016 році зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти, для бажаючих вступити до вищих навчальних закладів, з таких навчальних
предметів: української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії,
англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов.
Передбачити, що сертифікаційні роботи для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української
мови і літератури, математики укладаються двох рівнів складності: базового та поглибленого.
2. Для постраждалих учасників акцій громадянського протесту в період Революції Гідності, які отримали
інвалідність, військовослужбовців, демобілізованих із зони проведення антитерористичної операції, та осіб,
які закінчили загальноосвітні навчальні заклади біле п’яти років тому й виявили бажання вступити до вищих
навчальних закладів, провести зовнішнє незалежне оцінювання їхніх загальних навчальних компетентностей.
3. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (базовий рівень –
українська мова), однієї з іноземних мов, а також із математики або історії України зараховувати як результати
державної підсумкової атестації за курс повної загальної освіти для всіх випускників загальноосвітніх та
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 2016 року.
4. Державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання для випускників вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації провести з 01 до 31 березня 2016 р., для випускників
загальноосвітніх навчальних закладів – з 16 травня до 30 червня 2016 р.
5. Зовнішнє незалежне оцінювання з біології, географії, фізики, хімії та російської мови для бажаючих
вступити до вищих навчальних закладів провести з 01 до 30 червня 2016 р.
6. Департаментам загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.), вищої освіти (Бондаренко С. І.)
внести необхідні зміни до нормативних документів, якими регламентується проведення державної підсумкової
атестації з навчальних предметів у загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної
середньої освіти та вступної кампанії до вищих навчальних закладів.
7. Українському центру оцінювання якості освіти (Лікарчук І. Л.) забезпечити підготовку завдань
сертифікаційних робіт у формі тестів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також
розроблення та апробацію тесту загальних навчальних компетентностей.
8. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) в процесі формування пропозицій до проекту
Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачити додаткові видатки за бюджетною
програмою 2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром
оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами» в обсягах, які забезпечують виконання заходів,
передбачених цим рішенням колегії.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Міністра освіти і науки України
Совсун І. Р. та заступника Міністра освіти і науки Полянського П. Б.
Голова колегії,
Міністр
С. М. Квіт
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