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Про проведення в 2016 році повторної додаткової
сесії зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої
освіти, для окремих осіб, які проживають в Донецькій
та Луганській областях або переселилися з них

Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного
оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), наказу
Міністерства освіти і науки України від 14 вересня 2015 року № 923 «Деякі
питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2015 року за
№ 1152/27597, з метою забезпечення права випускників, які проживають в
населених пунктах, зазначених у Переліку населених пунктів, на території
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та
Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, наведених у
додатках 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада
2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії
зіткнення» (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02
грудня 2015 року № 1276-р), або переселилися з них (далі - особи з
неконтрольованої території), на здобуття вищої освіти в навчальних закладах
України
НАКАЗУЮ:
1. Українському центру оцінювання якості освіти (Карандій В. А.):

1) провести з 02 до 09 липня 2016 року в містах Дніпропетровськ, Київ,
Маріуполь Донецької області, Сєвєродонецьк Луганської області, Слов’янськ
Донецької області та Харків повторну додаткову сесію зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти (далі - повторна додаткова сесія зовнішнього
оцінювання) для окремих осіб з неконтрольованої території з української мови
і літератури, математики, історії України, російської, іспанської, англійської,
німецької, французької мов, біології, фізики;
2)
розробити
з урахуванням
реєстраційних даних
осіб
з
неконтрольованої території, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне
оцінювання під час повторної додаткової сесії, та оприлюднити до 25 червня
2016 року графік проведення повторної додаткової сесії зовнішнього
оцінювання;
3) розмістити до 29 червня 2016 року на інформаційних сторінках осіб з
неконтрольованої території, створених на офіційному веб-сайті Українського
центру оцінювання якості освіти, запрошення-перепустки для участі в
зовнішньому незалежному оцінюванні;
4) оприлюднити до 16 липня 2016 року результати повторної додаткової
сесії зовнішнього оцінювання.
2. Встановити, що особи з неконтрольованої території можуть взяти
участь у повторній додатковій сесії зовнішнього оцінювання з певного(их)
навчального(их) предмета(ів) за рішенням регламентної комісії при
Донецькому регіональному центрі оцінювання якості освіти, якщо вони були
зареєстровані для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, але не
змогли пройти зовнішнє незалежне оцінювання з відповідного(их)
навчального(их) предмета(ів) під час основної та додаткової сесій.
3. Донецькому регіональному центру оцінювання якості освіти
(Власов В. В.) здійснювати до 21 червня 2016 року прийняття заяв (у
паперовому або електронному вигляді) від осіб з неконтрольованої території
щодо участі в повторній додатковій сесії зовнішнього оцінювання.
4.
Керівникам
департаментів,
управлінь
освіти
і
науки
Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Харківської обласних державних
адміністрацій, вищих навчальних закладів:
1) сприяти Українському центру оцінювання якості освіти,
Дніпропетровському, Донецькому та Харківському регіональним центрам
оцінювання якості освіти в підготовці та проведенні повторної додаткової сесії
зовнішнього оцінювання;
2) створити умови для роботи пунктів проведення зовнішнього
незалежного оцінювання;

3)
забезпечити в повному обсязі залучення педагогічних, наукових,
науково-педагогічних працівників та інших фахівців для роботи в тимчасових
пунктах згідно із замовленнями, що формуються регіональними центрами
оцінювання якості освіти.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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