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Про внесення змін до наказу  Зареєстровано в Міністерстві  

Міністерства освіти і науки,  юстиції України 

молоді та спорту України  20 жовтня 2011 року за № 1216/19954 

від 09.08.2011  № 946 

 

 

Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 

«Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 «Деякі 

питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу 

якості освіти» та з метою вдосконалення якості соціально-гуманітарної освіти, 

підвищення загальнокультурного рівня випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Унести зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 09.08.2011 № 946 «Про зовнішнє незалежне оцінювання 

навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних 

закладів України в 2012 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

26.08.2011 за № 1006/19744, виклавши пункти 1, 3 у такій редакції:  

«1. Провести в 2012 році зовнішнє незалежне оцінювання навчальних 

досягнень осіб,  які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів 

України, з української мови і літератури, історії України, всесвітньої історії, 

математики, біології, географії, фізики, хімії, російської мови, однієї з іноземних 

мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.». 

«3. Українському центру оцінювання якості освіти (Зайцева І. П.):  



3.1. Забезпечити розроблення та укладення тестів з української мови і 

літератури, історії України, всесвітньої історії, математики, біології, географії, 

фізики, хімії, російської, англійської, німецької, французької, іспанської мов. 

3.2. Здійснити переклад тестів з історії України, всесвітньої історії, 

математики, біології, географії, фізики, хімії кримськотатарською, молдовською, 

польською, російською, румунською, угорською мовами.». 

2. Українському центру оцінювання якості освіти (Зайцева І. П.) подати цей 

наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Департаменту управління справами (Ворошиловський О. В.) 

у встановленому порядку зробити відповідні відмітки в архівних справах. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 

 

 

Міністр Д. В. Табачник 
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Заступник Міністра- 

керівник апарату П. М. Куліков 
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Директор департаменту 

економіки та фінансування С. В. Даниленко 

 

 

 

Директор департаменту вищої освіти Я. Я. Болюбаш 

 

 

Директор департаменту загальної 

середньої та дошкільної освіти О. В. Єресько 

 

 

Директор департаменту 

управління справами О. В. Ворошиловський 

 

 

 

Директор юридичного департаменту О. О. Кравченко 

 

 

Директор Українського центру 

оцінювання якості освіти І. П. Зайцева 


