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Перелік відомостей,  

що становлять службову інформацію  

Українського центру оцінювання якості освіти 

        (зі змінами, внесеними згідно із наказом УЦОЯО від 24.09.2018 № 145) 

1. Відомості про діяльність, спрямовану на забезпечення інженерно- 

технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступності службової 

інформації (без розкриття закритої інформації). 

2. Відомості, що є складовими специфікацій сертифікаційних робіт з 

навчальних предметів, а саме: про кількісний розподіл завдань за складністю, 

змістовими лініями та розділами Програми ЗНО; кількісний розподіл форм 

завдань за змістовими лініями, розділами Програми ЗНО; кількісний розподіл 

завдань за когнітивними рівнями (складовими предметної підготовки); про план 

сертифікаційної роботи. 

3. Зміст завдань та правильні відповіді («ключі» до них) сертифікаційної 

роботи зовнішнього незалежного оцінювання у поточному році з кожного 

навчального предмета з моменту створення набору завдань сертифікаційної 

роботи зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета 

до моменту санкціонованого відкриття пакетів із завданнями сертифікаційних 

робіт з навчального предмета. 

4. Відомості про місце, час, процедури розроблення, верстки та 

тиражування зошитів із завданнями сертифікаційних робіт, формування 

аудиторних пакетів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а 

також їх зберігання. 

4-1. Відомості про персональний склад осіб, відповідальних за укладання 

остаточних варіантів сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного 

оцінювання з певного навчального предмета; фахівців, залучених до озвучення 

текстів до завдань частини «Розуміння мови на слух» сертифікаційних робіт з 

іноземних мов; фахівців, залучених до роботи в колегіальних робочих органах, а 

саме членів предметних фахових та експертних комісій з питань визначення 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як 

державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості 

освіти. 

5. Відомості про способи, час розсилки документів та матеріалів, 

необхідних для проведення зовнішнього незалежного оцінювання до місць, 

визначених Українським та регіональними центрами оцінювання якості освіти. 

6. Відомості про розподіл сертифікаційних робіт учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання між пунктами обробки. 

7. Відомості про організацію захисту службової інформації, системи 

охорони та виконання режимних заходів. 



8. Зміст документів службових розслідувань за фактами розголошення 

або втрати матеріальних носіїв службової інформації. 

9. Документи мобілізаційного характеру. 


