




 
 

ВИТЯГ 

із Календарного плану підготовки та проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2022 році, затвердженого наказом Українського центру оцінювання якості 

освіти від 20 жовтня 2021 року № 141 

 

№  

з/п 
Зміст заходу 

Строк 

виконання 
Відповідальні 

1 Початок інформаційної кампанії з питань 

організації та проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання 

до 25.11.2021 Директори 

регіональних  центрів 

оцінювання якості 

освіти (далі – РЦОЯО) 

4 Установлення вимог щодо порядку реєстрації 

осіб для участі в пробному зовнішньому 

незалежному оцінюванні 

до 01.12.2021 Директори РЦОЯО 

6 Затвердження кошторису вартості послуги із 

проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання  

до 14.12.2021 Директори РЦОЯО 

8 Розміщення на вебсайтах РЦОЯО інформації про 

особливості реєстрації осіб, які виявили бажання 

брати участь у пробному зовнішньому 

незалежному оцінюванні 

до 20.12.2021 Директори РЦОЯО 

9 Оголошення вартості послуги із проведення 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання 

до 20.12.2021 

 

Директори РЦОЯО 

14 Створення умов для реєстрації осіб, які виявили 

бажання брати участь у пробному зовнішньому 

незалежному оцінюванні 

05 – 22.01.2022 Директори РЦОЯО 

18 Приймання платежів за послуги із проведення 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання  

до 25.01.2022 Директори РЦОЯО 

19 Обробка реєстраційних даних та платіжних 

документів, інформування осіб про результати 

реєстрації  

до 31.01.2022 Директори РЦОЯО 

26 Визначення округів пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання, формування мережі 

пунктів проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання 

до 18.02.2022 Директори РЦОЯО 

29 Розподіл учасників пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання між пунктами 

проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання, а також аудиторіями й робочими 

місцями  

до 28.02.2022 Директори РЦОЯО 

30 Створення регіональних експертних груп до 04.03.2022 Директори РЦОЯО 

31 Створення робочої групи Українського центру 

оцінювання якості освіти з питань установлення 

порога «склав/не склав» та визначення 

результатів учасників пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання за рейтинговою шкалою 

100 – 200 балів 

до 04.03.2022  

32 Створення експертних комісій з питань 

визначення результатів пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання за шкалою 1 – 12 балів 

до 04.03.2022  
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33 Розміщення інформації про час і місце 

проходження пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання на інформаційних сторінках 

учасників пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання 

до 10.03.2022 Директори РЦОЯО 

36 Реєстрація та підготовка осіб, які залучатимуться 

до роботи в пунктах проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання  

до 11.03.2022 Директори РЦОЯО 

39 Проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання з: 

 української мови, української мови і 

літератури; 

 біології, географії, історії України, 

математики, математики (завдання рівня 

стандарту), фізики, хімії, англійської, іспанської, 

німецької, французької мов 

 

 

19.03.2022 

 

26.03.2022 

Директори РЦОЯО 

40 Створення умов для завантаження  учасниками 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання 

зошитів, що містять пробні тести з: 

української мови, української мови і 

літератури; 

біології, географії, історії України, 

математики, математики (завдання рівня 

стандарту), фізики, хімії, англійської, іспанської, 

німецької, французької мов 

 

 

 

з 19.03.2022 

 

з 26.03.2022 

Директори РЦОЯО 

41 Організація роботи сервісу «Визначення 

результатів пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання» (надання учасникам пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання доступу  

до нього) з: 

української мови, української мови і 

літератури; 

        біології, географії, історії України, 

математики, математики (завдання рівня 

стандарту), фізики, хімії, англійської, іспанської, 

німецької, французької мов 

 

 

 

 

 

з 19.03.2022 

 

з 26.03.2022 

 

42 Організація роботи регіональних експертних груп 

із підготовки висновків щодо встановлення 

порога «склав/не склав» з: 

української мови, української мови і 

літератури; 

        біології, географії, історії України, 

математики, фізики, хімії, англійської, іспанської, 

німецької, французької мов 

 

 

 

19 – 21.03.2022 

 

26 – 28.03.2022 

 

Директори РЦОЯО               

 

 

43 Створення умов для введення учасниками 

відповідей до сервісу «Визначення результатів 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання» 

з: 

української мови, української мови і 

літератури; 

        біології, географії, історії України, 

математики, математики (завдання рівня 

стандарту), фізики, хімії, англійської, іспанської, 

 

 

 

 

19 – 21.03.2022 

 

26 – 28.03.2022 

 

Директори РЦОЯО 
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німецької, французької мов 

45 Оприлюднення правильних відповідей до завдань 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання з: 

української мови, української мови і 

літератури; 

        біології, географії, історії України, 

математики, математики (завдання рівня 

стандарту), фізики, хімії, англійської, іспанської, 

німецької, французької мов 

 

 

22.03.2022 

 

29.03.2022 

 

Директори РЦОЯО 

46 Організація роботи експертних комісій з питань 

визначення результатів пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання за шкалою 1 – 12 балів 

з: 

української мови, української мови і 

літератури; 

        біології, географії, історії України, 

математики, математики (завдання рівня 

стандарту), фізики, хімії, англійської, іспанської, 

німецької, французької мов 

 

 

 

 

до 22.03.2022 

 

до 29.03.2022 

 

 

47 Установлення робочою групою Українського 

центру оцінювання якості освіти порога 

«склав/не склав», генерування таблиць 

відповідності кількості тестових балів оцінкам 

за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів з: 

української мови, української мови і 

літератури; 

        біології, географії, історії України, 

математики, фізики, хімії, англійської, іспанської, 

німецької, французької мов 

 

 

 

 

 

до 24.03.2022 

 

до 31.03.2022 

 

48 Оголошення результатів пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання з: 

української мови, української мови і 

літератури; 

        біології, географії, історії України, 

математики, математики (завдання рівня 

стандарту), фізики, хімії, англійської, іспанської, 

німецької, французької мов 

 

 

25.03.2022 

 

01.04.2022 

Директори РЦОЯО 

 

 

Заступник директора Наталія ЮР 


