
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

 

03.11.2017 

 

м. Київ 

 

N 1447 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

27 листопада 2017 р. за N 1436/31304 
 

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України 
від 03 лютого 2015 року N 85 

 

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 1, абзацу сьомого підпункту 2 
пункту 6 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 

освіту", Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 
моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 серпня 2004 року N 1095(в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 08 липня 2015 року N 533), 
 

НАКАЗУЮ: 
1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року 

N 85 "Про затвердження Порядку використання приміщень навчальних закладів 
для проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти", зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 18 лютого 2015 року за N 175/26620, такі зміни:  

1) у заголовку слова "навчальних закладів" замінити словами "закладів освіти"; 
2) у пункті 1 слова "навчальних закладів" замінити словами "закладів освіти".  

2. Затвердити Зміни до Порядку використання приміщень навчальних закладів 
для проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року N 85, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого  2015 року за N 

175/26620, що додаються. 
3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) 

подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Хобзея П. К. 
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  

  

Міністр Л. Гриневич 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки 

України 
03 листопада 2017 року N 1447 
Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 
27 листопада 2017 р. за N 1436/31304 

 
ЗМІНИ 

до Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти 
 

1. У заголовку слова "навчальних закладів" замінити словами "закладів освіти". 

2. У пункті 2 слова "навчальних закладів" замінити словами "та обладнання 
закладів освіти". 
3. У пункті 10 слова "загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних 

закладів (далі - навчальні заклади)" замінити словами "закладів загальної 
середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти (далі - заклади 

освіти)". 
4. Пункт 12 викласти в такій редакції: 

"12. Пункти зовнішнього оцінювання повинні мати аудиторії, у яких мають бути: 
аудиторна дошка; 

годинник; 
пристрій для програвання аудіо-компакт-дисків зі звуковим записом (аудіоцентр, 

аудіопрогравач, магнітола, комп'ютер з акустичною системою тощо) потужністю 
не менше ніж 10 Вт, з частотою не гірше ніж 100 Гц - 20000 Гц. Ця вимога 

застосовується до аудиторій, де проводиться зовнішнє незалежне оцінювання з 
іноземної мови; 

15 столів і 15 стільців для учасників зовнішнього оцінювання; 
стіл і 2 стільці для інструктора та старшого інструктора; 
стілець для перекладача-дактилолога (в аудиторіях, де здійснюється 

сурдопереклад); 
1 - 2 стільці для осіб, уповноважених на здійснення спостереження або контролю 

за проведенням зовнішнього оцінювання; 
місце для особистих речей учасників зовнішнього оцінювання (стіл, стільці 

тощо). 
У пунктах зовнішнього оцінювання, окрім аудиторій із 15 робочими місцями, 

можуть бути сформовані аудиторії на 30 або 45 робочих місць, у яких 
передбачено розміщення двох або трьох стандартних аудиторій по 15 робочих 

місць у кожній. Зовнішнє оцінювання з іноземних мов може відбуватися лише в 
аудиторіях на 15 робочих місць.". 

5. У пункті 13: 
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1) в абзаці першому слова "територій Автономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя" замінити словом "регіонів"; 

2) в абзаці другому слово "російської," виключити. 
6. У пункті 16 слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів 
вищої освіти". 

7. У пункті 17 слова "вищих та професійно-технічних навчальних закладів" 
замінити словами "закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти". 

8. У пункті 18: 
1) в абзаці першому слова "територій областей, міста Києва (далі - регіон) 

окремо для зовнішнього оцінювання з певного предмета" замінити словами 
"регіонів окремо для зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета"; 

2) у підпунктах 1, 3 слова ", російської" виключити; 
3) доповнити пункт новим абзацом такого змісту: 

"У разі проведення в один день тестувань з кількох навчальних предметів 
формується єдина мережа пунктів зовнішнього оцінювання, що може включати 

пункти зовнішнього оцінювання, у яких відбуватиметься тестування з одного 
або кількох навчальних предметів.". 

9. У пункті 20 слова "пенітенціарної системи" замінити словами "виконання 
покарань, слідчих ізоляторах". 
10. У пункті 21: 

1) в абзаці першому слова "вищими навчальними закладами" замінити словами 
"закладами вищої освіти"; 

2) у підпункті 2 слова "загальноосвітніх навчальних закладів" замінити словами 
"закладів загальної середньої освіти"; 

3) підпункт 8 після слова "перелік" доповнити словом "навчальних"; 
4) після підпункту 13 доповнити новим підпунктом 14 такого змісту: 

"14) кількість пристроїв для програвання аудіо-компакт-дисків зі звуковим 
записом, якою за потреби може бути забезпечений заклад освіти;".  

У зв'язку з цим підпункт 14 вважати підпунктом 15.  
11. У тексті Порядку слова "навчальний заклад" у всіх відмінках і числах 

замінити словами "заклад освіти" у відповідних відмінках і числах.  
  

Директор департаменту 

загальної середньої та 
дошкільної освіти Ю. Кононенко 

 


