
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 640 від 25 травня 2014 року 

Про проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в 

Донецькій, Луганській областях 

На виконання рішень, прийнятих під час міжвідомчої, наради у Кабінеті Міністрів України, 

що відбулася 20 травня 2014 р., з метою упередження провокацій і деструктивних дій, 

гарантування безпеки учасників зовнішнього оцінювання, які проживають на території 

Луганської та Донецької областей, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 25 серпня 2014 року № 1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти", Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2014 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 08 листопада 2013 року № 1573, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

26 листопада 2013 року за № 2018/24550, наказую: 

1. Зовнішнє незалежне оцінювання для абітурієнтів Донецької та Луганської областей 

провести під час додаткової сесії з 01 до 15 липня 2014 року. 

2. Українському центру оцінювання якості освіти (Лікарчук І. Л.): 

1) вжити заходи щодо підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання для 

абітурієнтів Донецької та Луганської областей під час додаткової сесії; 

2) створити абітурієнтам, які зареєструвалися на території Донецької, Луганської областей і 

бажають складати тести під час додаткової сесії у інших регіонах України, умови для 

внесення до 15 червня 2014 року відповідних змін до реєстраційних даних; 

3) сформувати мережу пунктів тестування для проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання під час додаткової сесії у Донецькій, Луганській областях відповідно до норм, 

що застосовуються під час основної сесії, в інших регіонах — у кожному обласному центрі, 

м. Києві; 

4) провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед абітурієнтів, зареєстрованих у 

Донецькій, Луганській областях. 

3. Начальникам департаментів, управлінь освіти і науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій, керівникам вищих навчальних закладів: 

1) сприяти Українському і регіональним центрам оцінювання якості освіти в підготовці і 

проведенні додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання: 

2) створити належні умови для роботи пунктів тестування у дні проведення додаткової сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України 

Полянського П. Б. 

Міністр         С. М. Квіт 
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