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НАКАЗ
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Про проведення пробного зовнішнього 
незалежного оцінювання навчальних 
досягнень випускників навчальних 
закладів системи загальної 
середньої освіти в 2015 році

Відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та 
комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, 
Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року № 736/902/758, Переліку 
платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 
комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.08.2010 року №  796, Положення про проведення пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 
навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 29.05.2008 року № 479, з метою 
ознайомлення осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних 
закладів у 2015 році, із процедурою проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання

НАКАЗУЮ:

1. Провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання навчальних 
досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти 
(далі -  пробне ЗНО) з таких навчальних предметів:

1) української мови і літератури -  21 березня 2015 року;
2) англійської мови, біології, географії, іспанської мови, історії України, 

математики, німецької мови, російської мови, фізики, французької мови, хімії — 
28 березня 2015 року.
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2. Затвердити Календарний план підготовки та проведення пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році, що додається.

3. Надати можливість учасникам пробного ЗНО:
1) виконувати завдання пробного ЗНО з української мови і літератури, 

математики двох рівнів складності: базового та поглибленого.
2) використовувати завдання пробного ЗНО, перекладені 

кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, 
угорською мовами (крім завдань з української мови і літератури, російської та 
іноземних мов).

4. Встановити, що:
1) реєстрація осіб, які виявили бажання взяти участь у пробному ЗНО, 

здійснюється з 01 листопада до 15 грудня 2014 року;
2) витрати Українського центру оцінювання якості освіти на виконання 

робіт, пов’язаних із підготовкою та проведенням пробного ЗНО, 
компенсуються регіональними центрами оцінювання якості освіти за рахунок 
коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб як оплата за надання 
послуги із проведення пробного ЗНО.

5. Керівникам структурних підрозділів Українського центру оцінювання 
якості освіти та директорам регіональних центрів оцінювання якості освіти 
забезпечити виконання Календарного плану підготовки та проведення пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
директора Винника В. А.

Директор І. Л. Лікарчук


