
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

№ 141 від 20 жовтня 2021 року 

Про проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2022 році 

Відповідно до абзацу третього підпункту 31 пункту 8 Переліку платних послуг, які можуть 

надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 серпня 2010 року № 796, Порядку надання інших платних послуг державними та 

комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 

736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 

1196/18491, Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1277, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 05 січня 2016 року за № 9/28139, та з метою підготовки до організованого 

проведення у 2022 році пробного зовнішнього незалежного оцінювання НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Календарний план підготовки та проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2022 році, що додається. 

2. Провести у 2022 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з таких навчальних предметів: 

 1) української мови, української мови і літератури - 19 березня; 

2) англійської мови, біології, географії, іспанської мови, історії України, математики, математики 

(завдання рівня стандарту), німецької мови, фізики, французької мови, хімії - 26 березня. 

3. Установити, що: 

1) завдання для пробного зовнішнього незалежного оцінювання, що створюються у формі 

предметних тестів, буде розроблено відповідно до програм зовнішнього незалежного 

оцінювання, загальних характеристик та структури сертифікаційних робіт зовнішнього 

незалежного оцінювання 2022 року; 

2) пробні тести з біології, географії, історії України, математики, математики (завдання рівня 

стандарту), фізики, хімії буде перекладено кримськотатарською, молдовською, польською, 

російською, румунською, угорською мовами (із урахуванням реєстраційних даних учасників 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання); 

3) кожному учаснику пробного зовнішнього незалежного оцінювання буде надано можливість: 

 пройти пробне зовнішнє незалежне оцінювання з одного або двох навчальних предметів, 

зазначених у пункті 2 цього наказу; 

 ознайомитися із зошитами, що містять пробні тести, та на безоплатній основі скористатися 

сервісом «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» з усіх 

навчальних предметів, зазначених у пункті 2 наказу. 

https://osvita.ua/legislation/other/8906/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/49529/
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/848/84898/Nakaz-141_vytyag.pdf


4. Заступникам директора (Вакуленко Т., Латанському Р., Сухарєву А., Юр Н.), директорам 

регіональних центрів оцінювання якості освіти забезпечити виконання  Календарного плану 

підготовки та проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

В. о. директора                             Валерій Бойко 

 


