
 
 

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

Н А К А З 
 

м. Київ 

 

20.11.2012  № 1297 

 
 

 

Про затвердження Календарного плану  
підготовки та проведення зовнішнього  

незалежного оцінювання навчальних досягнень  

осіб, які виявили бажання вступати до вищих  

навчальних закладів України в 2013 році  

 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 23.08.2012 № 943 «Про зовнішнє незалежне оцінювання 

навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних 

закладів України в 2013 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

10.09.2012 за № 1558/21870, з метою належної організації та проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили 

бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Календарний план підготовки та проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання 

вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році, що додається. 

2. Міністру освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, 

начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій, керівникам вищих навчальних закладів: 

2.1. Cприяти Українському та регіональним центрам оцінювання якості 

освіти в підготовці та проведенні зовнішнього незалежного оцінювання. 



2.2. Створити належні умови для роботи пунктів тестування у дні 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 
Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Суліму Є. М. 

 

 
 

Міністр                                                                                              Д. В. Табачник 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України 
20.11.2012 № 1297 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних 

досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України 

в 2013 році 
 

№ 

з/п 

Зміст заходів Строк виконання Відповідальні за виконання 

1. Формування мережі пунктів 

реєстрації 

 

03.12 – 24.12.2012 
Регіональні центри оцінювання 

якості освіти, Міністерство 

освіти і науки, молоді та спорту 

Автономної Республіки Крим, 

управління освіти і науки 

обласних, Київської та 

Севастопольської міських 

державних адміністрацій, 

керівники вищих навчальних 

закладів (за окремими списками)  
 

2. Навчання працівників, 

залучених до проведення 

реєстрації осіб, які виявили 

бажання пройти зовнішнє 

незалежне оцінювання в 2013 

році 
 

 

 

10.12 – 28.12.2012 

Регіональні центри оцінювання 

якості освіти 

3. Подання реєстраційних 

документів особами, які 

виявили бажання пройти 

зовнішнє незалежне 

оцінювання в 2013 році 
 

 

 

04.01 – 05.03.2013 

 

4. Формування мережі пунктів 

тестування 

 

01.02 – 30.03.2013 
Регіональні центри оцінювання 

якості освіти, Міністерство 

освіти і науки, молоді та спорту 

Автономної Республіки Крим, 

управління освіти і науки 

обласних, Київської та 

Севастопольської міських 

державних адміністрацій, 

керівники вищих і 

загальноосвітніх навчальних 

закладів (за окремими списками) 
 



5. Реєстрація та навчання 

(інструктаж) осіб, які 

забезпечуватимуть проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання в пунктах 

тестування 

 

 

01.02 – 20.05.2013 

Регіональні центри оцінювання 

якості освіти, Міністерство 

освіти і науки, молоді та спорту 

Автономної Республіки Крим, 

управління освіти і науки 

обласних, Київської та 

Севастопольської міських 

державних адміністрацій, 

керівники вищих і 

загальноосвітніх навчальних 

закладів (за окремими списками) 

 
 

6. Реєстрація та навчання 

(інструктаж) екзаменаторів, які 

здійснюватимуть перевірку 

тестових завдань із 

розгорнутою відповіддю 

 

 

18.03 – 20.05.2013 

Український та регіональні 

центри оцінювання якості освіти, 

Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту Автономної 

Республіки Крим, управління 

освіти і науки обласних, 

Київської та Севастопольської 

міських державних 

адміністрацій, керівники вищих і 

загальноосвітніх навчальних 

закладів (за окремими списками) 
 

7. Проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання: 

хімія 

українська мова і література 

іноземні мови (англійська, 

німецька, французька, 

іспанська) 

російська мова  

математика 

географія 

всесвітня історія 

історія України 

фізика 

біологія 

світова література 

 

 

03.06.2013 

05.06, 06.06.2013 

 

 

08.06.2013 

10.06.2013 

12.06, 13.06.2013 

15.06.2013 

17.06.2013 

19.06, 20.06.2013 

22.06.2013 

25.06.2013 

27.06.2013 
 

Український та регіональні 

центри оцінювання якості освіти, 

Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту Автономної 

Республіки Крим, управління 

освіти і науки обласних, 

Київської та Севастопольської 

міських державних 

адміністрацій, керівники вищих і 

загальноосвітніх навчальних 

закладів (за окремими списками) 

8. Обробка бланків відповідей та 

визначення результатів 

зовнішнього незалежного 

оцінювання осіб, які пройшли 

тестування 
 

 

 

 

 

04.06 – 05.07.2013 

Український та регіональні 

центри оцінювання якості освіти 

9. Організація роботи пунктів 

перевірки тестових завдань із 

розгорнутою відповіддю: 

українська мова і література 

 

 

 

07.06 – 19.06.2013 

Український та регіональні 

центри оцінювання якості освіти, 

Міністерство освіти і науки, 



іноземні мови 

російська мова 

11.06 – 19.06.2013 

12.06 – 20.06.2013 

молоді та спорту Автономної 

Республіки Крим, управління 

освіти і науки обласних, 

Київської та Севастопольської 

міських державних 

адміністрацій, керівники вищих і 

загальноосвітніх навчальних 

закладів (за окремими списками) 
 

10. Оголошення результатів 

зовнішнього незалежного 

оцінювання осіб, які пройшли 

тестування під час основної 

сесії 
 

 

18.06 – 07.07.2013 
Український центр оцінювання 

якості освіти 

11. Розгляд апеляційних заяв щодо 

результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання 
 

 

з 21.06.2013 
Український центр оцінювання 

якості освіти 

12. Проведення додаткової сесії 

зовнішнього незалежного 

оцінювання: 

російська мова, географія 

українська мова і література 

іноземні мови (англійська, 

німецька, французька, 

іспанська),хімія 

фізика, всесвітня історія  

математика, біологія 

історія України, світова 

література 
 

 

 

 

04.07.2013 

05.07.2013 

 

 

08.07.2013 

09.07.2013 

10.07.2013 

 

11.07.2013 

Український та регіональні 

центри оцінювання якості освіти 

13. Обробка бланків відповідей, 

визначення та оголошення 

результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання осіб, 

які пройшли тестування під час 

додаткової сесії 
 

 

 

05.07 – 16.07.2013 

Український та регіональні 

центри оцінювання якості освіти 

14. Підготовка та оприлюднення 

збірника «Офіційний звіт про 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 

навчальних досягнень осіб, які 

виявили бажання вступати до 

вищих навчальних закладів 

України в 2013 році» 
 

 

 

до 25.08.2013 

Український центр оцінювання 

якості освіти 

 

 

 
Директор Українського центру  

оцінювання якості освіти І. П. Зайцева 


