
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
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Про внесення змін до Календарного плану 
підготовки та проведення в 2020 році зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутихща основі повної загальної середньої освіти

Відповідно до підпункту 5 пункту 14 Порядку проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 
2004 року № 1095 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
08 липня 2015 року № 533), пункту 8 Положення про Міністерство освіти 
і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), підпункту 5 пункту 2 розділу 
II Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 
2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 
2017 року за № 118/29986 (зі змінами), та з метою підготовки до 
організованого проведення в 2020 році зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти, ' -

;г- ч '
НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Календарного плану підготовки та проведення в 
2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутих:: на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого 
наказом: Міністерства освіти і науки України від 09 липня 2019 року 
№ 947 (зі змінами), доповнивши його новими пунктами 16 -  43;, що 
додаються.
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2. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітки у справах архіву.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т. в. о. Міністра Любомира МАНДЗІЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України

2020 № / У У

Зміни до Календарного плану
підготовки та проведення в 2020 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти

Доповнити Календарний план підготовки та проведення в 2020 році 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства 
освіти і науки України від 09 липня 2019 року № 947, пунктами 16-43 такого 
змісту:

«

№
з/п

Зміст заходу Строк
виконання

Відповідальні

16 Формування мережі пунктів проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання

до 21.05.2020 РЦОЯО, обласні 
органи 
управління 
освітою, 
керівники ЗВО, 
закладів 
професійної 
(професійно- 
технічної) освіти 
(далі -  ЗПО) і 
загальної 
середньої освіти 
(далі -  ЗЗСО)

17 Підготовка та оприлюднення графіка 
проведення додаткової сесії зовнішнього 
незалежного оцінювання

до 22.05.2020 УЦОЯО

18 Затвердження мережі пунктів 
проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання

до 28.05.2020 РЦОЯО

19 Розподіл учасників зовнішнього 
незалежного оцінювання між пунктами 
проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання

до 01.06.2020 РЦОЯО

20 Розміщення на інформаційних 
сторінках учасників зовнішнього

до 04.06.2020 УЦОЯО
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незалежного оцінювання запрошень- 
перепусток для участі в зовнішньому 
незалежному оцінюванні

21 Реєстрація та навчання осіб, які 
залучаються до роботи в пунктах 
проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання

до 19.06.2020 РЦОЯО, обласні 
органи 
управління 
освітою, 
керівники ЗВО, 
ЗПО, ЗЗСО

22 Створення регіональних експертних 
груп

до 19.06.2020 РЦОЯО

23 Реєстрація та навчання екзаменаторів, 
які здійснюватимуть перевірку завдань 
відкритої форми з розгорнутою 
відповіддю в сертифікаційних роботах з 
української мови і літератури, 
англійської, іспанської, німецької, 
французької мов, математики

до 22.06.2020 РЦОЯО, обласні 
органи 
управління 
освітою, 
керівники ЗВО, 
ЗПО, ЗЗСО

24 Формування мережі пунктів перевірки до 22.06.2020 РЦОЯО, обласні 
органи 
управління 
освітою, 
керівники ЗВО, 
ЗПО, ЗЗСО

25 Створення предметних фахових комісій 
при Українському центрі оцінювання 
якості освіти

до 22.06.2020 УЦОЯО

26 Створення експертної комісії з питань 
визначення результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання, що 
використовуються під час прийому до 
закладів освіти, при Українському центрі 
оцінювання якості освіти

до 22.06.2020 УЦОЯО

27 Створення експертних комісій з питань 
визначення результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання, що 
використовуються як державна 
підсумкова атестація, при Українському 
центрі оцінювання якості освіти

до 22.06.2020 УЦОЯО

28 Проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання: 

математика;
українська мова і література; 
фізика;
іспанська мова;

25.06.2020
30.06.2020
02.07.2020
06.07.2020

УЦОЯО, 
РЦОЯО, обласні 
органи 
управління
О С В ІТ О Ю , л

керівники ЗВО, '



німецька мова; 
французька мова; 
англійська мова; 
історія України; 
біологія; 
географія; 
хімія

06.07.2020
06.07.2020
07.07.2020
09.07.2020
13.07.2020
15.07.2020
17.07.2020

ЗПО, ЗЗСО

29 Подання до РЦОЯО заяв щодо участі в 
додатковій сесії з певного навчального 
предмета учасниками зовнішнього 
незалежного оцінювання, які не змогли 
пройти тестування під час основної сесії 
через причини, які не залежали від їх дій і 
волі, та на які вони не змогли вплинути: 

математика;

українська мова і література; 

фізика;

іспанська мова;

німецька мова;

французька мова;

англійська мова;

історія України;

біологія;

географія;

хімія

25.06-
01.07.2020

30.06-
06.07.2020 

02 -

08.07.2020 
06-

10.07.2020 
06-

10.07.2020 
06-

10.07.2020 
07-

13.07.2020 
09-

15.07.2020 
13-

17.07.2020 
15-

21.07.2020 
17-

23.07.2020
ЗО Розміщення на офіційному веб-сайті 

УЦОЯО правильних відповідей до 
завдань сертифікаційних робіт: 

математика;
українська мова і література; 
фізика;
іспанська мова; 
німецька мова;
французька м о в а ;__________________

УЦОЯО

до 26.06.2020 
до 01.07.2020 
до 03.07.2020 
до 07.07.2020 
до 07.07.2020
7ТП 07 07 7070
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англійська мова; 
історія України; 
біологія; 
географія; 
хімія

до 08.07.2020 
до 10.07.2020 
до 14.07.2020 
до 16.07.2020 
до 20.07.2020

31 Здійснення регіональними експертними 
групами експертної оцінки завдань 
сертифікаційних робіт, формування 
пропозицій щодо показника порога 
«склав/не склав»: 

математика;
українська мова і література; 
фізика;
іспанська мова; 
німецька мова; 
французька мова; 
англійська мова; 
історія України; 
біологія; 
географія; 
хімія

до 26.06.2020 
до 01.07.2020 
до 03.07.2020 
до 07.07.2020 
до 07.07.2020 
до 07.07.2020 
до 08.07.2020 
до 10.07.2020 
до 14.07.2020 
до 16.07.2020 
до 20.07.2020

РЦОЯО

32 Організація роботи пунктів перевірки: 
математика;
українська мова і література; 
іспанська мова; 
німецька мова; 
французька мова; 
англійська мова

до 11.07.2020 
до 17.07.2020 
до 20.07.2020 
до 20.07.2020 
до 20.07.2020 
до 20.07.2020

УЦОЯО, 
РЦОЯО, обласні 
органи 
управління 
освітою, 
керівники ЗВО, 
ЗПО, ЗЗСО

33 Розміщення на офіційному веб-сайті 
УЦОЯО схем оцінювання завдань 
відкритої форми з розгорнутою 
відповіддю сертифікаційних робіт: 

математика;
українська мова і література; 
іспанська мова; 
німецька мова; 
французька мова; 
англійська мова

до 30.06.2020 
до 03.07.2020 
до 09.07.2020 
до 09.07.2020 
до 09.07.2020 
до 10.07.2020

уцояо

34 Обробка бланків відповідей та 
документів пунктів проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання: 

математика, фізика; 
українська мова і література; 
іноземні мови; 
історія України;

до 14.07.2020 
до 22.07.2020 
до 22.07.2020 
до 22.07.2020

РЦОЯО

1

Ні
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біологія; 
географія, хімія

до 22.07.2020 
до 24.07.2020

35 Установлення порога «склав/не склав» 
та визначення результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання: 

математика, фізика;
українська мова і література, історія 
України, іноземні мови, біологія; 
географія, хімія

до 16.07.2020 
до 24.07.2020

до 28.07.2020

УЦОЯО

36 Розміщення на інформаційних 
сторінках учасників зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів 
зовнішнього незалежного оцінювання: 

математика, фізика;
українська мова і література, історія 
України, іноземні мови, біологія; 
географія, хімія

до 17.07.2020 
до 25.07.2020

до 29.07.2020

УЦОЯО

37 Передання закладам освіти відомостей 
результатів державної підсумкової 
атестації в електронному вигляді: 

математика, фізика;
українська мова і література, історія 
України, іноземні мови, біологія; 
географія, хімія

до 17.07.2020 
до 25.07.2020

до 29.07.2020

УЦОЯО

38 Видача засвідчених копій 
сертифікаційних робіт, виконаних 
учасниками зовнішнього незалежного 
оцінювання

із дня
оголошення
результатів

РЦОЯО

39 Розгляд апеляційних заяв щодо 
результатів зовнішнього незалежного 
оцінювання

із дня
оголошення
результатів

УЦОЯО

40 Передання закладам освіти відомостей 
результатів розгляду апеляційних заяв 
учасників зовнішнього незалежного 
оцінювання в електронному вигляді

не пізніше 
трьох

робочих днів 
ІЗ дня 

прийняття 
відповідних 

рішень

УЦОЯО

41 Проведення додаткової сесії 
зовнішнього незалежного оцінювання

23.07- 
11.08.2020 

(за окремим 
графіком)

УЦОЯО,
РЦОЯО

42 Обробка бланків відповідей, визначення 
та оголошення результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання осіб, які

до 14.08.2020 УЦОЯО,
РЦОЯО




