
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

№ 149 від 01 листопада 2021 року 

Про затвердження Критеріїв 

оцінювання завдань відкритої форми 

сертифікаційних робіт зовнішнього 

незалежного оцінювання 2022 року 

Відповідно до абзацу 3 пункту 14 розділу VIІ Порядку проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 № 25 «Деякі питання 

нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих 

на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

27.01.2017 за № 118/29986, та з метою створення передумов для об'єктивного оцінювання 

сертифікаційних робіт і визначення результатів учасників зовнішнього незалежного оцінювання 

2022 року НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити такі, що додано: 

1) Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з української мови 

сертифікаційної роботи з української мови зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року; 

2) Критерії оцінювання завдань відкритої форми з української мови сертифікаційної роботи з 

української мови і літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року; 

3) Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного 

висловлення) з англійської мови сертифікаційної роботи з англійської мови зовнішнього 

незалежного оцінювання 2022 року; 

4) Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного 

висловлення) з німецької мови сертифікаційної роботи з німецької мови зовнішнього незалежного 

оцінювання 2022 року; 

5) Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного 

висловлення) з французької мови сертифікаційної роботи з французької мови зовнішнього 

незалежного оцінювання 2022 року; 

6) Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного 

висловлення) з іспанської мови сертифікаційної роботи з іспанської мови зовнішнього 

незалежного оцінювання 2022 року; 

7) Критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю з математики 

сертифікаційної роботи з математики зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. 

2. Відділам змісту суспільно-гуманітарних (Кукса І.) та  природничо-математичних (Новікова С.) 

навчальних предметів під час розроблення специфікацій сертифікаційних робіт, створення завдань 

відкритої форми, підготовки до розгляду предметними фаховими комісіями при Українському 
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центрі оцінювання якості освіти проєктів Схем оцінювання завдань відкритої форми з відповідних 

навчальних предметів керуватися Критеріями, затвердженими пунктом 1 цього наказу. 

3. Відділу інформації та комунікації з громадськістю (Клименко І.) забезпечити розміщення на 

офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти Критеріїв, затверджених 

пунктом 1 цього наказу. 

4. Контроль за виконанням пункту 2 цього наказу залишаю за собою. 

5. Контроль за виконанням пункту 3 цього наказу покласти на заступника директора Вакуленко Т. 

В. о. директора                  Валерій Бойко 

 


