КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
вiд 31 грудня 2005 р. № 1312
Київ
Про невiдкладнi заходи щодо
запровадження зовнiшнього незалежного
оцiнювання та монiторингу якостi освiти
( Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ
№ 289 вiд 21.02.2007 та № 1319 від 08.12.2009)
На виконання Указу Президента України вiд 4 липня 2005 р. N 1013 "Про невiдкладнi
заходи щодо забезпечення функцiонування та розвитку освiти в Українi" та з метою
пiдвищення якостi загальної середньої освiти, забезпечення рiвного доступу до вищої
освiти i створення передумов для входження України в європейський освiтнiй простiр
Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
1. Установити,
що зовнішнє незалежне оцінювання
навчальних
досягнень
випускників
навчальних
закладів
системи
загальної
середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних
закладів, є вступними випробуваннями до цих закладів. (Пункт 1 iз змiнами, внесеними
згiдно з Постановою КМ № 1319 від 08.12.2009)
2. Затвердити Положення про Український центр оцiнювання якостi освiти, що
додається.
3. Утворити Мiжвiдомчу робочу групу з питань запровадження зовнiшнього
незалежного оцiнювання навчальних досягнень випускникiв навчальних закладiв системи
загальної середньої освiти та монiторингу якостi освiти у складi згiдно з додатком.
Головi Мiжвiдомчої робочої групи затвердити її персональний склад та вносити у разi
потреби до нього змiни. ( Абзац другий пункту 3 в редакцiї Постанови КМ N 289 вiд
21.02.2007 )
4. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2004 р. N 1095
"Деякi питання запровадження зовнiшнього оцiнювання та монiторингу якостi освiти"
(Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 34, ст. 2262) змiни, що додаються.
5. Мiнiстерству освiти i науки забезпечити:
разом з Українським центром оцiнювання якостi освiти, Мiнiстерством освiти i науки
Автономної Республiки Крим, управлiннями освiти i науки обласних, Київської та
Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй поетапне запровадження зовнiшнього
незалежного оцiнювання навчальних досягнень випускникiв навчальних закладiв системи
загальної середньої освiти;
перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв для зовнiшнього незалежного
оцiнювання та монiторингу якостi освiти;

розмiщення Українського центру оцiнювання якостi освiти у м. Києвi по вул.
Львiвськiй, 28, та його оснащення;
разом з Мiнiстерством працi та соцiальної полiтики i Мiнiстерством фiнансiв
розроблення та затвердження штатного розпису Українського центру оцiнювання якостi
освiти та його регiональних пiдроздiлiв;
разом з Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями створення необхiдних умов для
роботи регiональних пiдроздiлiв Українського центру оцiнювання якостi освiти.
6. Мiнiстерству внутрiшнiх справ разом iз Службою безпеки забезпечити здiйснення
заходiв з охорони Українського центру оцiнювання якостi освiти та його регiональних
пiдроздiлiв, а також захист iнформацiї пiд час пiдготовки i проведення зовнiшнього
незалежного оцiнювання.
7. Мiнiстерству працi та соцiальної полiтики разом з Мiнiстерством освiти i науки та
Мiнiстерством фiнансiв визначити умови оплати працi працiвникiв Українського центру
оцiнювання якостi освiти та його регiональних пiдроздiлiв.
8. Мiнiстерству освiти i науки разом з Мiнiстерством фiнансiв вжити заходiв до:
утворення навчально-екзаменацiйних центрiв;
фiнансування Українського центру оцiнювання якостi освiти та його регiональних
пiдроздiлiв у 2006 та наступних роках за бюджетною програмою "Здiйснення зовнiшнього
оцiнювання та монiторинг якостi освiти Українським центром оцiнювання якостi освiти та
його регiональними пiдроздiлами", навчально-екзаменацiйних центрiв у 2006 роцi за
зазначеною бюджетною програмою, а починаючи з 2007 року - за рахунок коштiв
мiсцевих бюджетiв, якi враховуються при визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв.
9. Державному комiтетовi телебачення i радiомовлення забезпечити широке
висвiтлення у засобах масової iнформацiї заходiв щодо запровадження зовнiшнього
незалежного оцiнювання навчальних досягнень випускникiв навчальних закладiв системи
загальної середньої освiти та монiторингу якостi освiти.
Прем'єр-мiнiстр України Ю.ЄХАНУРОВ
Затверджено
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 31 грудня 2005 р. N 1312
Положення
про Український центр оцiнювання якостi освiти
(Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ
№ 1319 від 08.12.2009)
1. Український центр оцiнювання якостi освiти (далi - Центр) є бюджетною установою,
що належить до сфери управлiння МОН.

2. Центр у своїй дiяльностi керується Конституцiєю ( 254к/96-ВР ) i законами України,
актами Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами МОН та цим
Положенням.
3. Центру пiдпорядковуються регiональнi пiдроздiли - регiональнi центри оцiнювання
якостi освiти у мм. Вiнницi, Днiпропетровську, Донецьку, Iвано-Франкiвську, Києвi,
Львовi, Одесi, Сiмферополi та Харковi, навчально-екзаменацiйнi центри, що забезпечують
органiзацiю i здiйснення у межах регiонiв зовнiшнього незалежного оцiнювання
навчальних досягнень випускникiв навчальних закладiв системи загальної середньої
освiти, якi виявили бажання вступити до вищих навчальних закладiв (далi - зовнiшнє
незалежне оцiнювання), шляхом проведення тестування на паперових носiях i
комп'ютерного тестування.
4. Основними завданнями Центру є:
1) органiзацiйно-технологiчна пiдготовка здiйснення зовнiшнього незалежного
оцiнювання та проведення монiторингу якостi освiти, що передбачає:
розроблення технологiчного процесу зовнiшнього незалежного оцiнювання;
розроблення єдиних програмних вимог;
органiзацiю розроблення та стандартизацiю тестових завдань, створення бази даних;
розроблення програмного забезпечення для створення бази даних i оброблення
результатiв тестування;
пiдготовку iнформацiйних, методичних та iнструктивних матерiалiв;
фахову пiдготовку осiб, що забезпечують проведення тестування та монiторинг якостi
освiти;
розроблення завдань для зовнiшнього незалежного оцiнювання;
розроблення схеми зовнiшнього незалежного оцiнювання;
2) проведення
за
дорученням
МОН
соціально-психологічних
досліджень та атестації педагогічних працівників; (підпункт 2 пункту 4 iз змiнами,
внесеними згiдно з Постановою КМ № 1319 від 08.12.2009)
3) сприяння навчанню iнформацiйних технологiй випускникiв навчальних закладiв
системи загальної середньої освiти у навчально-екзаменацiйних центрах.
5. Центр вiдповiдно до покладених на нього завдань:
оформляє i видає особам, якi пройшли зовнiшнє незалежне оцiнювання, сертифiкат з
його результатами;
подає на запит навчальних закладiв системи загальної середньої освiти та вищих
навчальних закладiв iнформацiю про результати зовнiшнього незалежного оцiнювання;

проводить за дорученням МОН моніторинг якості освіти; (абзац 4 пункту 5 iз змiнами,
внесеними згiдно з Постановою КМ № 1319 від 08.12.2009)
веде реєстр облiку осiб, якi пройшли зовнiшнє незалежне оцiнювання.
6. Центр пiд час виконання покладених на нього завдань взаємодiє з центральними i
мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування,
пiдприємствами, установами та органiзацiями, а також з фiзичними особами.
7. Центр має право:
1) утворювати навчально-екзаменацiйнi центри, що утримуються за рахунок мiсцевих
бюджетiв, за погодженням з вiдповiдними мiсцевими органами виконавчої влади та
органами мiсцевого самоврядування;
2) укладати договори з пiдприємствами, установами та органiзацiями, у тому числi
iноземними, на виконання ними робiт, пов'язаних з проведенням монiторингу якостi
освiти та зовнiшнього незалежного оцiнювання;
3) одержувати в установленому порядку вiд пiдприємств, установ та органiзацiй
iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на нього завдань;
4) залучати для виконання покладених на нього завдань мiжнародну фiнансову та
технiчну допомогу, зокрема гранти;
5) надавати на замовлення фiзичних та юридичних осiб такi державнi платнi послуги з:
проведення соцiологiчних дослiджень, анкетування та опитування з
зовнiшнього незалежного оцiнювання та монiторингу якостi освiти;

питань

проведення пробного зовнiшнього незалежного оцiнювання;
використання комп'ютерної технiки;
провадження видавничої дiяльностi, а також iнформацiйно-консультацiйнi послуги у
сферi освiти та проведення монiторингу якостi освiти.
8. Центр очолює директор, який призначається на посаду за поданням МОН i
звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України.
9. Директор Центру:
здiйснює керiвництво дiяльнiстю Центру, несе персональну вiдповiдальнiсть перед
Кабiнетом Мiнiстрiв України за виконання покладених на Центр завдань;
затверджує за погодженням з МОН структуру Центру в межах граничної чисельностi
працiвникiв i фонду оплати працi;
затверджує положення про структурнi пiдроздiли та посадовi iнструкцiї працiвникiв
Центру;

затверджує за погодженням з МОН положення про регiональнi пiдроздiли регiональнi центри оцiнювання якостi освiти та навчально-екзаменацiйнi центри;
видає у межах своєї компетенцiї накази, забезпечує здiйснення контролю за їх
виконанням;
розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;
утворює у Центрi конкурсну та атестацiйну комiсiї;
в установленому порядку призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв
Центру;
проводить атестацiю працiвникiв Центру;
застосовує дисциплiнарнi стягнення до працiвникiв Центру;
призначає i звiльняє за погодженням з МОН керiвникiв регiональних центрiв
оцiнювання якостi освiти та навчально-екзаменацiйних центрiв.
10. У Центрi утворюється громадська рада, що дiє вiдповiдно до положення,
затвердженого МОН.
11. Центр фiнансується за рахунок коштiв державного бюджету.
12. Гранична чисельнiсть працiвникiв Центру, регiональних центрiв оцiнювання якостi
освiти та навчально-екзаменацiйних центрiв затверджується МОН.
13. Центр є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в установах
Державного казначейства, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, штампи i бланки.
14. Лiквiдацiя та реорганiзацiя Центру здiйснюється в установленому порядку.
Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 31 грудня 2005 р. N 1312
Склад
Мiжвiдомчої робочої групи з питань
запровадження зовнiшнього незалежного
оцiнювання та монiторингу якостi освiти
Мiнiстр освiти i науки, голова Мiжвiдомчої робочої групи
Перший заступник (заступник) Мiнiстра освiти i науки, заступник голови Мiжвiдомчої
робочої групи
Завiдуючий сектором з питань освiти та науки Управлiння гуманiтарної полiтики
Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України, секретар Мiжвiдомчої робочої групи

Начальник Управлiння гуманiтарної полiтики Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв
України
Першi заступники (заступники):
Мiнiстра культури i туризму
Мiнiстра внутрiшнiх справ
Мiнiстра юстицiї
Мiнiстра фiнансiв
Мiнiстра економiки
Мiнiстра транспорту та зв'язку
Мiнiстра охорони здоров'я
Мiнiстра аграрної полiтики
Мiнiстра у справах сiм'ї, молодi та спорту
Голови СБУ
Директор департаменту вищої освiти МОН
Директор департаменту загальної середньої та дошкiльної освiти МОН
Президент Академiї педагогiчних наук
Директор Українського центру оцiнювання якостi освiти
Ректор Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
Ректор Нацiонального технiчного унiверситету "Київський полiтехнiчний iнститут"
Ректор Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка
Ректор Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iменi Г.С. Сковороди
Начальник Головного управлiння освiти i науки Київської мiськдержадмiнiстрацiї
Начальник Головного управлiння освiти i науки Харкiвської облдержадмiнiстрацiї
( Склад в редакцiї Постанови КМ N 289 вiд 21.02.2007 )
Затверджено
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 31 грудня 2005 р. N 1312

Змiни,
що вносяться до постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2004 р. N 1095
1. У постановi:
у назвi, пунктi 1 та абзацi другому пункту 4 слова "зовнiшнього оцiнювання" замiнити
словами "зовнiшнього незалежного оцiнювання";
пункт 3 викласти у такiй редакцiї:
"3. Мiнiстерству освiти i науки:
у 2006 роцi - провести випробування технологiй зовнiшнього незалежного оцiнювання
навчальних досягнень випускникiв навчальних закладiв системи загальної середньої
освiти;
у 2007-2008 роках - здiйснити запровадження зовнiшнього незалежного оцiнювання
навчальних досягнень випускникiв навчальних закладiв системи загальної середньої
освiти, якi виявили бажання вступити до вищих навчальних закладiв".
2. У Порядку зовнiшнього оцiнювання та монiторингу якостi освiти, затвердженому
зазначеною постановою:
у назвi, абзацi другому пункту 2, абзацi третьому та четвертому пункту 5, пунктi 11
слова "зовнiшнього оцiнювання" замiнити словами "зовнiшнього незалежного
оцiнювання";
у пунктi 1 слова "Зовнiшнє оцiнювання" замiнити словами "Зовнiшнє незалежне
оцiнювання";
пункт 6 викласти у такiй редакцiї:
"6. Зовнiшнє незалежне оцiнювання навчальних досягнень випускникiв навчальних
закладiв системи загальної середньої освiти є державною пiдсумковою атестацiєю та
вступними випробуваннями до вищих навчальних закладiв i здiйснюється на принципах
прозоростi та об'єктивностi. Право на проходження зовнiшнього незалежного оцiнювання
мають випускники навчальних закладiв системи загальної середньої освiти або особи, якi
вже одержали атестат про повну загальну середню освiту.
За результатами зовнiшнього незалежного оцiнювання особам, якi пройшли зовнiшнє
незалежне оцiнювання, видаєтвся сертiфiкат з його результатами, згiдно з яким вноситься,
вiдповiдний запис у додаток до атестата випускникiв навчальних закладiв системи
загальної середньої освiти про повну загальну середню освiту. Особи, якi ранiше
одержали атестат про повну загальну середню освiту, при вступi до вищих навчальних
закладiв подають сертифiкат разом з атестатом. Зразок сертифiката затверджується МОН".

