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Керiвникалп,r
середнь()i освiти

т€с;товiих завдань llHo та
сlцiнювання 2022 року

lэ,_ц.ыt .hl! Jгв(
HaNs вц

в загагrьноi

iдготовкою до
надаемо дJlя

У зв'язку iз початком
проведення зовнiшнього
опрацювання та врa)(ування в наказ Мi-нiстерс:гва освiти i на Украiни вiд

05.05.2021 року Ns 498 <,Щеякi проведення у 2022 i зовнiшньоt,о

нез€rлежного оцiнюванЕя резулБ навча]tня, здобутих на ocHoBi зага.пьноi

середньоТ освiти>> (наказ дода,еться').
Просимо органiзувати i iйно - роз'яснюваJIьну робоry серед

випускнрrкiв 1 1-х класiв та ik вчител:iв закладу.

,I[иректо1) департаменту освiт,и вагrентин

За9тупник директора департаI\,rенlу
Раса коШЕВиtI

и

ольга СРМАкоВА



MIHICTEPCTB()

травня 2021 р.
J{I б82136304

I нАук"и укрАiни

Щеякi питання проведення 2022 роцi зовнiшнього незалежного
оцiнювання результатiв авчання, здобутих на ocHoBi повноi

cepeJlнboi освiти

Вiдповiдно до частини восьмоi cTaTTi
45 Закону Украrни <Про вищу ocBiTy>,

2 Закону УкраrЪи <I'l[po ocвiiTy), частини перIпоi cTaTTi
cTaTгi 20, частини чq.гвертоi cTaTTi 4З

Закону Украrни пПро фасову o,cBiTy>, ggrстин другоi, п]ятоТ cTaTTi 17,
частин першоi, шостоi, cboMoi cTaTTi 4'7 Заrсону Уryаihп пПро повЕу загtлJIьну середню

затвердженого постановою Кабiгrету У'црапи вiд 25 серпЕя 2004 року Jllb 1095 (у
редакцii постанови Кабiнету IvIiHicTpiB
8 ПоложеtIня про MiHicTepcTBo освiти i
MiHicTpiB Украrhи вiд lб жовтня 2014

затвердженого накд}ом MiHicTepcTBa
заре€строваного в MiHicTepcTBi
1 18/29986, НАКАЗУЮ:

державну пiдсрtкову атестацiю за ocTli

УIqpани: вi,ц 08 JIи.пня 2()15 року Jф 53З), пункту
науки )rкраiни, затI]ердженого пост€lновою Кабiнету
Ns 630, Порядку про]ведення зовнiшнt2ого ноз&лежного

ТИ,
i науки YKparЪrr

}'краiни 2'7

вiд 10 сi.пrя 2017 року М 25,
сi.пrя 20|7 року за Jф

освiти (далri - Перелiк), що додаеться.

2. Устшrовити, що у 2022 роцi:

1) зовнiшне незшIежне оцiню,ваrня льтатiв нtlвчаIIня, здобугих. на ocHoBi повноi загальноi
середньоi освiти (далi - зовнiшне оцi ,), проводптиметьсlп з 23 травня до ][5 липня:

2) уrасник зовнiшнього оцiнювання

Перелiку (пунrсти 1 або2,3 або 4, 5-13 - здобувачiв освiти, якi у 2022 р,оцi зчlвершують
здобуггя п овноТ зага-пьноi середнь,оi та мають пр)оходити держff}ну пiдсуплкову атс:стацiю у
формi зовнiшнього оцiнювання (д,алi - чi остliти); пункти [ або 2,4-13 - для iнших осiб);

о,сiб у встапо]}леному законодlilвством порядку
додатково,
(пункти 5- l 3 Перелiку);

3) здобувач освiти може вибрати дlя проходж:ення зовнiш:нього <lцiнюванн]I] математику, за
умови якщо BiH вивчав цей навчальний
результату зовнiшнього оцiнювання з ,

н:а профiльноIуrу piBHi i потреб,уе встtlновлення
за крит(эрiа.гlьнокэ шкшtою 1-12 tia_гriB (оцiнки за
piBerrb повноi загально'[ середньс,i ocBiTll (далi -

атестацiя)) таlабо потребуе з нього результату зоtlнiшнього оцiнювання за

нАк.Аз

l, Заr:верлитиПерелiк навчадьних.предметiв. iз яких у ]]022 роцi провq;шrцgлзовнiшнс



рейтинговою шкaлою 100-200 бапiв,
вступу до закпадiв вищоТ та фахоlвоi
про що мае зазначити пiд час реес:трацii

4) завдшlня сертифiкацiйних робiт з
мають вйповйати рiвкю ст€шдарту;

5) сертифiкщiйна робота з:

украiнськоi мови i лiтературI{ ма€
мови (да.гri - субтест <Атестацiйнi

математики мае мiстити Bci
стандарту) (далi - субтест <Атестащiйнi

icTopii УкраiЪи мас мiстити
початок XXI столiтгя (дапi - субтест кА

iноземноi мови (шrглiйськоi, i
рiвня стандарту (дапi - субтести
завдання з iспаrrськоi мови>, кА
французькоi мови> вiдповiдно).

З. Устшrов.тповати за пцсумкапли
здобувачам освiти, студентап,r закгrqдiв
повторного проходження атестацii у форм
шкаJIою 1-12 балiв (з урахуванrrям
реестрацiТ для yracTi в зовнiшньоплу оцi

l) уgаhськоi мови - за пiдсумкаrrtи
зiшдань субтесту <Атестацiйнi завдаtrня :з

2) математики - за пiдсумкаrrrи

математики (завдшrня рiвня
математикиu (для здобувачiв освir:и, якi

математики (для здобувачiв оrэвiти, яtKi

З) iноземноi мови (аlrглiйськоц
виконання:

субтестiв кАтестацiйнi завдання з
мови)), <Атестацiйнi завдання з Hi
вiдповiдно (дrя здобуваdв освiти, якi

сертифiкшдйноi роботи з iноземноi
(для здобувачiв освiти, якi вивчали вiдпоr

4) icTopii Украiни - за пiдсумками
Украihш;

бiологii, географii, фiзики, xiMii -
навчЕtльних предметiв, зазначених у

4. Устаrrовrrювати за пiдсумками
rlасникаil,r зовнiшньою оцilповаrrня (з
картках пiд час реестрачii лля участi в
баlriв з:

1) украiнськоi мови - за пiдсрлками

оцiнювшrнi) результати за шкалою 100-200

використовуеться пiд час конкурсного вiдбору для
цоi освiти (датri - результат за шкалою 100-200 багliв),

блок

ylacTi в зо;внiшньом:у оцiнlюваннi;

мови, мат€ruатикиr (завдання рiвня стандарту,t

Bci завдшtня сертифiкацiйноi роботи з украihськоi
з уlсраiЪськоi мови>);

сертифiкшliйноi роботи з математики (завдаrня рiвня
з платематики>,)i

завдань з iсюрii Украihи за перiод 1914 piK -
заRдання з icTopiT Украrнп);

нiмеlцьксlT, францgзькоi) мае мiстлtти блок завдань
iйнi завдцання з iаЕглiйr;ькоi MoBIl), кАтестацiйнi

завдання з нiмецькr],i мови)), <Атестzщiйнi завдання з

у 2022 роцi зовнiшнього оцiнювання
Boi .перс:двищоi tэсвiти, якi скорtлстаJIися правом

зовнiшв:ьог<r оцiнювання, р()зультати за критерiальною
зil}начених в i'xHix реестраuiйних карткФ( пй час
,Hi), яr:i зара(овуються як оцiнки за атестацiю, з:

сертифiкацiiiноi роботи з украпнськоi мови або
мови);

серти:фiкiщiйноТ рсlботи з :

) або заI}дilнь субтесry кАтестацiйнi за]дання з
магем€tтику Ha,piBHi стандарту);

вивчали математику на просРiльному piBHi);

нi:мецькоi, французькоi) - за пiдцсрлками

лiйсько,i мови)), <А:гестшдiйнi завдання з iспшrськоТ
мови), кАтестшtiйнi завдшrня з французькоi мови>

вiдпс,вiдну iноземну MoBy на piBHi с;таrrдарту);

(шглiйlэькоi, iспаrrсько,Т, нiмецькоi, (lршrцузькоi)
iноземну мову на lIрофiльному piBHri);

<;убтесту <Атес,гацiйнi заlвдання з icTopiТ

пiдсуlикаr,ли виконання сертифiкшtiйноi роботи з

у пунктах 10-13 вiдtповiднtо;

у 2022 роцi зовнiшнь,эго оцiнювшrня
,цtlних, швначених в ixHi.K реесцрачiйних

(А,



сертифiкацiйноТ роботи з мови для учасникiв зовнiшнього оцiнювшлня, якi
подолають порiг (сKJIEIB / не сшtав>;

завдань субтесту <Атестщiйнi з yKpaiHcbKoi tчIови>> ltJIя rracнltKiB зовнiшнього
оцiнювання, якi подолають порiг ксклав / скJIав) у межа( цього субтесту;

2) украhськоi мови i лiтератури - за пiдс,gМкilпlи вик()нання сертифiка"rдiйноi роботи з
украiнськоi мови i лiтератури дIя
/ не склаз>;

зовнiцlнього оцiню;вання, якi подолають поlliг (скJIав

З ) назча-пьних предметiв, зазlrачених пунктаl4-1З Перелiку,- за пiдсрлками виконання Bcix
завдань вiдповiдноi сертифiкадiйноi
подолtlють порiг ((скJIав / не склав>.

дlя уrасникitl зовнtiшнього оцiнювашrня, якi

5. .Щиректорату дошкiльноi, шкiльноi, та iнклвозивноТ освiти (Осмолов,эький Д.)
законодавством поряд](у на /цержавнузабезпечити под{lння цього нак:а:}у в

реестрацiю до MiHicTepcTBa юстицii У,

6. Контролъ за викоЕанпям цього. покJIасти на заступника MiHicTpa Мандзiй Л.

офiцiiiног,о опублi,к:уваннll.7. I]ей нiжщ набирае чинностi з дня

MiHicTp

рЕлIк
у 2022 роцi проводиться зовнiшн€навчальних предметiв, iз я

незалежне оцiнювання резу, bTaTiB навчання, здобутих на ocнoвi
повноi bнoi с|9редньоi tlсвiти

1. Украiнська мова.

2. УкраiЪська мова i лiтература.

З. Мат,ематика (завдання рiвня

4. Математика.

5. Iсторiя Украi'ни.

6. Англйська мова.

7. Iспанська мова-

8. Нiмецькамова

9. Французька мова.

10. Бiологiя.

l l. Географiя.

12. Фiзика.

13. Хiмiя.

* Зовнiшнс незалежне оцirпованrп з матеIиатики рiвrrя стандарry) злiйсшоеться лише для проведення
лержавноТ пiдсумковоТ атестацii; результzlти зовнi незаJIежного оцirповiлння з математики (завлання ;liвня
стандарry) за рейтинговою шкалою l00-200 балiвl встановJпоютъ,ся.

с.


