
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 587 від 04 травня 2020 року 

Про підготовку та проведення 

в 2020 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 

211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), пункту 8 Положення 

про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), пункту 2 розділу VІ Порядку 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 27 січня 2017 року за № 118/29986 (зі змінами), та з метою зниження ризиків 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 під час проведення в 2020 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти (далі - зовнішнє оцінювання), НАКАЗУЮ: 

1. Визнати такими, що втратили чинність: 

1) пункти 16-44 Календарного плану підготовки та проведення в 2020 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 липня 

2019 року № 947 (далі - Календарний план); 

2) наказ Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2020 року № 480 «Про внесення 

змін Календарного плану підготовки та проведення в 2020 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти». 

2. Українському центру оцінювання якості освіти (Бойко В.): 

1) до 18 травня 2020 року подати до директорату шкільної освіти (Осмоловський А.) 

пропозиції щодо доповнення Календарного плану в частині реалізації окремих заходів із 

підготовки до проведення зовнішнього оцінювання, графіка його проведення та заходів із 

визначення та оголошення результатів зовнішнього оцінювання; 

2) з 25 травня до 09 червня 2020 року організувати проведення додаткової реєстрації для 

участі в зовнішньому оцінюванні осіб, зазначених у пункті 5 розділу VІ Порядку 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 27 січня 2017 року за № 118/29986 (зі змінами). 
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3. Директорату шкільної освіти (Осмоловський А.) з урахуванням пропозицій 

Українського центру оцінювання якості освіти підготувати та до 21 травня 2020 року 

подати на затвердження зміни до Календарного плану. 

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій 

(Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Т. в. о. Міністра                                        Любомира Мандзій 
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