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Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які
бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної
середньої освіти

Наказ МОН № 1121 від 01.10.14 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ 

(Зі змінами внесеними згідно з наказом МОН № 1276 від 05.11.2014)

(Частково втратив чинність згідно з наказом МОН № 77 ві 3 лютого 2016 року)

№ 1121 від 01 жовтня 2014 року

Про програми зовнішнього незалежного оцінювання

для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі

повної загальної середньої освіти

Відповідно до статті 45 3акону України "Про вищу освіту", з метою організованого проведення зовнішнього

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для

осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України, наказую:

1. Затвердити:

1) Перелік програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на

основі повної загальної середньої освіти, що додається;

2) Програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі

повної загальної середньої освіти, з української мови і літератури, історії України, математики, біології,

географії, фізики, хімії, російської мови, іноземних мов (англійська, іспанська, німецька, французька), що

додаються.

2. Українському центру оцінювання якості освіти (Лікарчук І. Л.):

1) забезпечити відповідно до частини третьої статті 45 Закону України "Про вищу освіту" погодження

проекту цього наказу з громадськими об'єднаннями керівників вищих навчальних закладів, зареєстрованими

в установленому порядку;

2) під час розроблення та укладення тестів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти для осіб, які виявили бажання

вступати до вищих навчальних закладів України, забезпечити відповідність тестових завдань змісту програм

зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених пунктом 1 цього наказу.

3. Визнати таким, що втрати в чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 03.12.2013 № 1689

"Про затвердження програм для проведення зовнішнього незалежного оцінювання".

4. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатній службі) (Загоруйко

Ю. А.) зробити відмітку у справах архіву.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.

Міністрі    Сергій Квіт
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

01 жовтня 2014 року № 1121

Перелік 
програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на

основі повної загальної середньої освіти

1. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури для осіб, які бажають

здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

2. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України для осіб, які бажають здобувати вищу

освіту на основі повної загальної середньої освіти.

3. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з математики для осіб, які бажають здобувати вищу

освіту на основі повної загальної середньої освіти.

4. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з біології для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на

основі повної загальної середньої освіти.

5. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з географії для осіб, які бажають здобувати вищу освіту

на основі повної загальної середньої освіти.

6. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з фізики для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на

основі повної загальної середньої освіти.

7. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з хімії для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на

основі повної загальної середньої освіти.

8. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови для осіб, які бажають здобувати вищу

освіту на основі повної загальної середньої освіти.

9. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (англійська, іспанська, німецька,

французька) для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Директор департаменту

загальної середньої та дошкільної освіти           Юрій Кононенко

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту наказу

Міністерства освіти і науки України

"Про програми зовнішнього незалежного

оцінювання для осіб, які бажають

здобувати вищу освіту на основі повної

загальної середньої освіти"

Президент

Спілки ректорів вищих

навчальних закладів України                     Л. В. Губерський
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