МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
м. Київ
№ 701 від 13.10 2006
Про організаційні заходи щодо
підготовки та проведення у 2007 р.
зовнішнього незалежного оцінювання
та моніторингу якості освіти
випускників навчальних закладів
системи загальної середньої освіти
На виконання Указу Президента України від 4 липня 2005 р. № 1013 „Про невідкладні
заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, постанови Кабінету
Міністрів України № 1095 від 25 серпня 2004 р. “Деякі питання запровадження зовнішнього
оцінювання та моніторингу якості освіти”, постанови Кабінету Міністрів України № 1312 від 31
грудня 2005 р. “Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного
оцінювання і моніторингу якості освіти“ та з метою утвердження відкритості й прозорості у
діяльності навчальних закладів, забезпечення рівного доступу до якісної освіти
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. План заходів щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання, що
додається.
1.2. Квоти учасників зовнішнього незалежного оцінювання з числа випускників
загальноосвітніх навчальних закладів, що додаються.
1.3. Графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників
загальноосвітніх навчальних закладів у 2007 році, що додається.
2. Провести у 2007 році етап впровадження зовнішнього незалежного оцінювання
випускників загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва, Львівської, Харківської областей та
окремих адміністративних одиниць (відповідно до квоти) Автономної Республіки Крим,
областей, міста Севастополя. Зовнішнє незалежне оцінювання передбачити лише для
випускників, які виявлять бажання вступати до вищих навчальних закладів.
3. Передбачити у 2007 р. проходження випускниками всіх регіонів зовнішнього
незалежного оцінювання з української мови (обов’язково), математики або історії (на вибір); для
випускників Харківської області окрім того передбачити тестування з третього предмета
природничого циклу (на вибір): біологія, фізика, хімія. Зараховувати результати зовнішнього
незалежного оцінювання за бажанням випускників як державну підсумкову атестацію та
вступне випробування до вищого навчального закладу.
4. Українському центру оцінювання якості освіти (в.о. директора Пильник Т.О.) (далі —
Центр) спільно з департаментами загальної середньої та дошкільної освіти (Полянський П.Б.),
вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), економіки та фінансування (Куліков П.М.) та з юридичним
відділом (Васечко Т.К.) у двомісячний термін розробити проекти нормативно-правових актів і
пропозиції щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів у частині запровадження
зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти.
5. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.) забезпечити фінансування
Центру, зокрема виділити додаткові кошти на проведення ремонтних робіт у приміщеннях
Центру і його регіональних підрозділів.

6. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з ректорами вищих навчальних
закладів до 1.12.06 р. стандартизувати переліки навчальних дисциплін, за якими проводяться
вступні випробування до вищих навчальних закладів та розробити єдину шкалу оцінювання
вступних випробувань у вищих навчальних закладах.
7. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Полянський П.Б.) спільно з
Академією педагогічних наук України (Кремень В.Г.), Центром забезпечити виконання плану
проведення моніторингових досліджень якості освіти на 2006 - 2008 рр.
8. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Полянський П.Б.) забезпечити
участь учнів 4-х та 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у міжнародному
порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти TIMSS у 2007 році.
9. Відповідальність за своєчасне і організоване виконання заходів щодо впровадження
зовнішнього незалежного оцінювання у 2007 р. покласти на Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій
10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра Тесленка В.В.,
Степка М.Ф.
Міністр

С.М.Ніколаєнко
Затверджено
наказом МОН
№701 від 13.10.2006 р.

План заходів
щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання у 2007 році
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Зміст заходів
Передати Українському центру оцінювання якості
освіти (УЦОЯО) приміщення по вул. Голованьова, 2.
Виділити необхідні кошти на проведення ремонтних
робіт у приміщеннях УЦОЯО і регіональних центрів.
Розпочати ремонтні роботи у приміщеннях УЦОЯО
та його регіональних підрозділах.

Відповідальні

Тесленко В.В.,
Куліков П.М.
Куліков П.М.,
Пильник Т.О.,
Пильник Т.О.,
директори
регіональних
центрів
Провести закупівлю та встановлення необхідного Пильник Т.О.
обладнання для УЦОЯО та його регіональних
підрозділів.
Провести дві сесії пробного тестування з метою Пильник Т.О.,
навчання фахівців регіональних центрів.
Полянський П.Б.
Розробити
організаційну
модель
Київського Пильник Т.О.
регіонального підрозділу УЦОЯО.
Підготувати проект наказу МОН щодо закріплення за Пильник Т.О.
кожним регіональним центром оцінювання якості Полянський П.Б.
освіти області для обслуговування.
Підготувати проект наказу МОН про інституційний Пильник Т.О.,
розвиток системи зовнішнього оцінювання якості Полянський П.Б.
освіти, у якому визначити розподіл обов’язків
інституцій
системи
освіти
із
забезпечення
зовнішнього оцінювання.

Термін
виконання
Жовтень
Жовтень
Жовтень

листопадгрудень
листопад,
грудень
Жовтень
Жовтень
Жовтень

№
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

Зміст заходів

Відповідальні

Підготувати проект наказу МОН про визначення
УЦОЯО впроваджувальною агенцією компоненту 2.3
«Моніторинг і та оцінювання якості» спільного зі
Світовим банком проекту „Рівний доступ до якісної
освіти”.
Розробити
план
впровадження
зовнішнього
оцінювання на 2008-2009 рр.
Підготувати та узгодити з Міністерством праці та
соціальної політики зміни до наказу № 109 від
06.04.2006 р. щодо підвищення окладів певних
категорій працівників центрів оцінювання.
Внести необхідні зміни до штатних розписів
регіональних центрів оцінювання якості освіти.
Підготувати пропозиції щодо внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України про
визначення категорій працівників, які мають статус
педагогічних, з метою включення до переліку
окремих категорій працівників системи зовнішнього
оцінювання.
Підготувати пропозиції щодо внесення змін до
чинного законодавства у питаннях, що стосуються
працівників, які мають доступ до конфіденційної
інформації
зовнішнього
оцінювання,
щодо
відповідальності за розголошення конфіденційної
інформації.
Підготувати пропозиції щодо внесення змін до
постанови Кабінету міністрів України №1312 від
31.12.2005 року у частині:
1)
адреси, за якою розташовано Центр;
2)
визначення порядку ліквідації УЦОЯО.
Розробити Положення про громадську раду
Українського центру оцінювання якості освіти та
внести пропозиції до її складу.
Розробити пропозиції щодо оновлення складу
Міжвідомчої робочої групи з питань запровадження
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу
якості освіти.
Розробити положення про підвищення кваліфікації
працівників центрів оцінювання.

Паращенко
Л.І.,
Пильник Т.О.,
Полянський П.Б.
Пильник Т.О.,
Полянський П.Б.
Пильник Т.О.,
Куліков П.М.

Термін
виконання
Жовтень

Грудень
Жовтень –
листопад

Пильник Т.О.,
Куліков П.М.
Пильник
Т.О.,
Васечко Т.К.,
Куліков
П.М.,
Полянський П.Б.

Жовтеньлистопад
Листопад –
грудень

Пильник Т.О.,
Васечко Т.К.

Листопад –
грудень

Пильник
Васечко Т.К.

Т.О.,

Листопад –
грудень

Васечко Т.К.,
Полянський П.Б.

Листопад

Пильник Т.О.,
Полянський П.Б.

Жовтень

Пильник Т.О.,
Олійник
В.В.,
Болюбаш Я.Я.
Вивчити можливість надання УЦОЯО права Пильник Т.О.,
сертифікації
після
відповідного
навчання Болюбаш
Я.Я.,
інструкторів та екзаменаторів системи зовнішнього Шинкарук В.Д.
оцінювання.
Передбачити в навчальних планах ІППО навчальні Олійник В.В.,
модулі з теорії і практики зовнішнього оцінювання та Пильник Т.О.,
моніторингу якості освіти.
Розробити єдину шкалу оцінювання вступних Болюбаш
Я.Я.,
випробувань у вищих навчальних закладах.
Пильник Т.О.

Жовтень
Жовтень

Жовтень
Листопад

№
22.
23.

24.

Зміст заходів

Відповідальні

Стандартизувати переліки навчальних дисциплін, за Болюбаш
Я.Я.,
якими проводяться вступні випробування до вищих Полянський П.Б.
навчальних закладів.
Внести пропозиції щодо визначення термінів Болюбаш Я.Я.
прийому документів та вступних випробувань до
вищих навчальних закладів з 1 липня (відповідно до
Закону України ”Про середню загальну освіту”).
Надати Українському центру оцінювання якості Полянський П.Б.
освіти базу даних про загальноосвітні навчальні
заклади, яка використовується для друку документів
про загальну середню освіту.

Термін
виконання
Жовтеньлистопад
Листопад

Жовтень

Затверджено
наказом МОН
№701 від 13.10.2006 р.
Квоти учасників зовнішнього незалежного оцінювання
з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів
Область
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Автономна Республіка Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь
Всього

Кількість випускників
2006/2007 н р
21019
15999
11010
30717
34418
12371
12921
16605
13552
18834
10277
18172
27987
11268
23893
14792
13057
10697
9670
24584
11705
13390
14078
9145
11635
22126
3306
437228

Кількість учасників
зовнішнього
оцінювання у 2007 р.
3300
2600
1700
4900
5400
1900
2000
2600
2100
3000
1600
2800
18500
1700
3700
2300
2000
1700
1500
20000
1700
2100
2200
1500
3700
20000
500
117000

Затверджено
наказом МОН
№701 від 13.10.2006 р.
Графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників
загальноосвітніх навчальних закладів у 2007 році
Предмет

Дата проведення

Українська мова

21 квітня

Біологія, фізика, хімія
(для випускників Харківської області)

25 квітня

Математика, історія

28 квітня

