м. Херсон

І. Підсумки проведення
зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році
З метою здійснення аналізу
підсумків проведення в 2018 році
зовнішнього
незалежного
оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної
середньої освіти, й окреслення
шляхів
подальшої
взаємодії
Херсонського регіонального центру
оцінювання
якості
освіти
з
органами управління освітою та
керівниками
закладів
освіти
Херсонської та Миколаївської
областей, 18 вересня 2018 року
у м. Херсоні та 26 вересня 2018 року
у м. Миколаєві проведено заходи за участі працівників, до повноважень яких належить
питання зовнішнього незалежного оцінювання на рівні міста (району, ОТГ).
Під час семінарів учасники надали пропозиції щодо вдосконалення системи
підготовки здобувачів повної загальної середньої освіти до зовнішнього незалежного

оцінювання та поліпшення його результатів. Зокрема, зазначимо основні з них:
 Створити творчі групи (за циклами навчальних дисциплін) зі складу науковопедагогічних і педагогічних працівників та забезпечити проведення спільно з місцевими
методичними службами (на рівні міст, районів, декількох ОТГ) виїзних науково-

практичних семінарів з питань підготовки здобувачів повної загальної середньої освіти
до зовнішнього незалежного оцінювання.
 Долучати до проведення таких семінарів методистів Херсонського
регіонального центру оцінювання якості освіти; педагогів, які забезпечили успішну
підготовку випускників до складання ЗНО у 2018 році (одержали 180-200 балів).
Учасниками семінарів мають бути не лише вчителів закладів ЗСО, але й викладачі
закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти. Укласти заздалегідь Графік
таких виїзних семінарів.
 Посилити просвітницьку роботу з батьками. Увести до Програм (циклограм)
всеобучу батьків учнів 10-11 класів проведення періодичних (жовтень, грудень, лютий,
квітень) зборів з питань підготовки здобувачів освіти до зовнішнього незалежного
оцінювання.
 Долучати до проведення батьківських зборів працівників Херсонського
регіонального центру оцінювання якості освіти, науково-педагогічних працівників
навчально-методичної лабораторії зовнішнього моніторингу та якості освіти КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти, керівників творчих груп, батьків кращих
випускників закладів освіти, які успішно склали ЗНО у 2018 році. За потреби
використовувати різні форми участі у батьківських зборах: очну і дистанційну.
 Поліпшити матеріально-технічне та дидактичне забезпечення уроків у 10-11
класах з метою якісного проведення практичних, лабораторних робіт, навчальних
екскурсій, застосування модулю «Розуміння мови на слух» (аудіювання), зокрема у
закладах ЗСО сільської місцевості.
Результати опитування працівників органів управління освітою, керівників
закладів загальної середньої освіти, методистів місцевих методичних служб
Термін проведення: серпень-вересень 2018 року
Кількість респондентів: 81 особа
Мета опитування: визначення позитивних і негативних тенденцій у співпраці
регіонального центру з органами управління освітою, методичними службами,
закладами освіти, врахування висловлених позицій під час розроблення Плану заходів
з організації підготовки та проведення ЗНО-2019 в регіоні.
1. Чи була у Вас можливість брати участь у веб-нарадах, що проводилися
регіональним центром:
- так, я брав участь у веб-нарадах – 54 особи, що складає 66,7%.
- не брали участі з різних причин – 33,3%.
2. Питання щодо результатів проведення ЗНО розглядаються в закладах
загальної середньої освіти на:
- управлінських заходах – 30 осіб (37%);
- методичних заходах – 43 особи (53%);
- під час зустрічі з батьками здобувачів освіти – 58 осіб (71,6%);
- під час нарад, що проводяться органами управління освітою, органами місцевого
самоврядування – 15 осіб (18,4%).
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3. Як Ви оцінюєте власну активність як користувача сайту регіонального
центру:
- висока активність (щомісяця ознайомлююся з матеріалами сайту, користуюся
інформацією, вміщеною у розділах «новини», нормативні документи, корисні
посилання, вебінари) – 21 особа (25,9%);
- середня активність (час від часу знайомлюся з матеріалами сайту, користуюся
інформацією, вміщеною у розділах «новини», нормативні документи) – 46 осіб (56,7%);
- низька активність (знаю, що такий сайт є, але, як правило, доручаю отримати вміщену
на ньому інформацію іншим працівникам (заступникам, відповідальним за реєстрацію
випускників) – 14 осіб (17,2%).
Надані пропозиції щодо покращення структури/змісту сайту регіонального
центру:
- створити розділ «Спільні заходи»;
- розміщувати інформаційні листи, які можна використовувати як наочність.
4. Як би регіональний центр запропонував Вам обмінятися досвідом з питань
мотивації здобувачів освіти до якісної підготовки до ЗНО, погодилися б брати
участь:
- очно – 18 осіб (22,2%);
- дистанційно (участь у вебінарі) – 27 осіб (33,3%);
- через публікацію – 18 осіб (22,2%).
Примітка: 17 респондентів з відповіддю не визначилися.
5. Ваші очікування щодо співпраці з Херсонським регіональним центром
оцінювання якості освіти протягом 2018-2019 навчального року та в перспективі:
- організація спільної просвітницької роботи - 61 особа (75,3%);
- консультативна допомога – 80 осіб (98,7%)
- підвищення якості семінарів/вебінарів – 27 осіб (33,3%);
- проведення спільних моніторингових досліджень – 27 осіб (33,3%).

6. На Ваш погляд позитивними змінами в організації та проведенні ЗНО в
регіоні є:
- створення регіонального центру оцінювання якості освіти – 44 особи (54,3%);
- співпраця органів виконавчої влади та самоврядування щодо забезпечення умов
проходження ЗНО – 38 осіб (46,9%);
- компетентність працівників регіонального центру 31 особа (38,2%);
- співпраця регіонального центру із закладами післядипломної освіти, місцевими
методичними службами – 34 особи (41,9%);
- співпраця закладів загальної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти – 14
осіб (13,2%).
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Додатково учасниками опитування надано пропозиції:
- запрошувати на заходи, що проводяться місцевими органами управління освітою,
працівників регіонального центру – 18;
- організувати участь працівників регіонального центру в засіданнях методичних
об’єднань учителів - 19;
- організувати виступи працівників регіонального центру на курсах підвищення
кваліфікації вчителів - 12.

ІІ. Перші нормативно-правові документи з питань підготовки та
проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році
Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 серпня № 931
врегулювано проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році. Про це
повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти
(http://testportal.gov.ua/2018/09/25/u-2019-rotsi-zno-projde-z-20-travnya-do-12-lypnya/).
Відповідно до наказу кожен зареєстрований учасник має право пройти тести
щонайбільше з чотирьох
навчальних
предметів.
Загалом
зовнішнє
незалежне
оцінювання
відбуватиметься
з
одинадцяти
навчальних
предметів: українська мова і
література, історія України,
математика,
біологія,
географія, фізика, хімія,
англійська мова, іспанська
мова,
німецька
мова,
французька мова.
Випускникам старшої
школи закладів загальної
середньої освіти 2019 року
результати
зовнішнього
незалежного оцінювання з трьох навчальних предметів буде зараховано як результати
державної підсумкової атестації. Ці учасники мають обов’язково скласти:
– українську мову і літературу;
– математику або історію України (на вибір учасника);
– ще один предмет з переліку (історія України, математика, біологія, географія,
фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).
У 2019 році випускники закладів загальної середньої освіти, які бажають, щоб
результат зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови їм було зараховано як
оцінку за державну підсумкову атестацію, і вивчають цю мову на стандартному або
академічному рівні, отримають оцінку за атестацію за результатами виконання завдань
академічного рівня. Випускники, які вивчають іноземну мову на профільному рівні,
отримають оцінку за атестацію за результатами виконання завдань академічного й
профільного рівнів.
Варто наголосити, що зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і
літератури, а також математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття)
(на вибір) проходитимуть учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійнотехнічної), вищої освіти, які в 2019 році завершать здобуття повної загальної середньої
освіти. Таким учасникам результати тестування буде зараховано як оцінки за державну
підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2018 року № 1036
затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього
незалежного оцінювання 2019 року, про що зазначає Український центр
оцінювання
якості
освіти
на
своєму
офіційному
сайті
(http://testportal.gov.ua/2018/10/01/vyznacheno-terminy-provedennya-zno-2019/).
Відповідно до наказу
реєстрація осіб для
участі у зовнішньому
незалежному оцінюванні
триватиме з 5 лютого до
25 березня 2019 року.
Проте,
керівники
закладів освіти зможуть
зареєструвати
учнів
(слухачів,
студентів)
для проходження ДПА у
формі ЗНО до 18
березня 2019 року.
Звертаємо увагу на
те,
що
додаткового
періоду
для
перереєстрації учасників
зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року не передбачено. Тож змінювати
реєстраційні дані можна буде тільки до 25 березня 2019 року.
До 30 квітня 2019 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх
інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце
проведення тестувань.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня
тестуванням з математики і завершиться 13 червня тестуванням з хімії. Тестування з
української мови і літератури відбудеться 23 травня, з іспанської, німецької,
французької мов — 27 травня, з англійської мови — 28 травня, з фізики — 30 травня, з
історії України — 4 червня, з біології — 6 червня, з географії — 11 червня.
Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з
усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників
тестування до 25 червня 2019 року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з
математики, української мови і літератури та фізики буде оголошено до 14 червня, з
іноземних мов та біології — до 20 червня, з історії України, географії, хімії — до 25
червня.
Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання
окремих категорій осіб, які не мали змоги зареєструватися в основний період (зокрема,
учасники антитерористичної операції, особи з окупованого Криму та непідконтрольних
Україні територій Донбасу), триватиме з третього до 20-го травня 2019 року. Графік
проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде оприлюднено
до 30 квітня 2019 року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання учасники
додаткової сесії отримають до 18 липня.

Зверніть увагу!
Важлива інформація!
Зовнішнє незалежне оцінювання 2019 року вже стартувало!

Нагадуємо, що інформаційно-методичний бюлетень № 1 містить порядок
надання інформації, необхідної для організованої підготовки та проведення
зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році.
Перші документи вже чекаємо від відповідальних за проведення зовнішнього
незалежного оцінювання з 01 жовтня до 15 жовтня 2018 року за формою 1 (зразок
форми 1 міститься в інформаційно-методичному бюлетені №1).
Також не забуваємо, що до 20 числа щомісяця чекаємо надходження
інформації про публікації у інтернет, друкованих виданнях, засобах масової
інформації (форма 7).

Дякуємо за співпрацю!

ІІІ. Нововведення вступної кампанії 2019 року
Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення
оновлений проект Умов прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік
(mon.gov.ua/ua/news/10-osnovnih-zmin-u-proekti-umov-prijomu-do-vishiv-na-2019-rikmon-predstІavilo-dokument-dlya-gromadskogo-obgovorennya ).
Основні зміни, що пропонуються:
 Коротші терміни вступної кампанії (реєстрація електронних кабінетів
почнеться за 9 днів до початку подання заяв – 1 липня, а сам прийом заяв та
документів на бюджет триватиме з 10 до 22 липня; в середньому терміни скорочено
на 3 дні).
 Творчі конкурси проходитимуть до основної сесії ЗНО, а саме: з 16 березня до
15 травня. Водночас буде передбачена додаткова сесія творчих конкурсів з 1 до 22
липня, але лише на контрактні місця.
 Запрацює механізм першочергового зарахування тих вступників у медичні та
педагогічні виші, що захочуть працювати в селах. Йдеться про вступників на
спеціальності галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» і 22 «Охорона здоров’я», які
укладуть угоду про відпрацювання не менш як 3 роки в селі або селищі міського типу.
 Мінімальний поріг складання ЗНО у 150 балів з конкурсних предметів для
можливості вступу передбачатиметься також для спеціальностей «Право», «Публічне
управління та адміністрування» та «Міжнародні відносини», а також з другого та
третього конкурсних предметів – на спеціальність «Фармація, промислова фармація».
 Для вступу в магістратуру пропонується збільшити перелік спеціальностей, з
яких необхідно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО.
Зокрема, планується додати спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство»,
«Менеджмент соціокультурної діяльності», «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа», а також усі спеціальності галузей знань «Богослов’я», «Соціальні та
поведінкові науки», «Управління та адміністрування», «Інформаційні технології,
«Публічне управління та адміністрування».
 Також для вступу до вишів прийматимуть сертифікати ЗНО 2018 та 2019 років з
усіх предметів. Подати також можна буде сертифікати ЗНО за 2017 рік, однак окрім
оцінок з іноземних мов – англійської, французької, німецької та іспанської.
(https://osvitoria.media/news/abituriyenty-2019-gotujtesya-mon-predstavylo-novyj-proektumov-pryjomu-do-vyshiv/)

ІV. Вимоги до рівня підготовки залучених працівників.
Змістова частина орієнтовних запитань для самопідготовки
працівників, які залучатимуться до роботи в пунктах проведення
зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році, до сертифікації
Вимоги до рівня підготовки залучених працівників
1. Знання термінів і понять, пов’язаних з процедурою проведення ЗНО.
2. Знання процедури проведення ЗНО.
3. Визначення обов’язків працівників пункту проведення ЗНО.
4. Уміння організовувати роботу пункту проведення ЗНО.
5. Уміння здійснювати контроль за процедурою проведення ЗНО в аудиторії, пункті
проведення ЗНО.
6. Уміння працювати з документами пункту проведення ЗНО.
7. Уміння розв’язувати нестандартні ситуації, що можуть виникнути під час проведення
ЗНО.
Орієнтовні запитання з вибором однієї правильної відповіді
1. Що має зробити відповідальний за пункт ЗНО не пізніше, ніж за 2 дні до
тестування?
2. Кому передається (-ються) після завершення тестування контейнер (-и) із
тестовими матеріалами?
3. Де фіксуються факти порушення учасником ЗНО, виявлені поза межами
технологічної перерви
4. Що не має права робити відповідальний за пункт ЗНО за день до проведення
тестування?
5. Укажіть максимальну частку залучених працівників зі складу одного
навчального закладу, на базі якого є пункт проведення ЗНО.
6. Коли зазначаються пости чергування у Відомості розподілу старших
інструкторів, інструкторів і чергових у пункті проведення ЗНО?
7. Який пакет має бути відкритий під час наради з персоналом пункту проведення
ЗНО?
8. Укажіть правильну дію старшого інструктора, якщо під час кодування бланків
відповідей в аудиторії пошкоджено штрих-код.
9. Що необхідно зробити, якщо в аудиторію тестування не з’явився жоден учасник.
10. Укажіть правильні дії, якщо у пакеті з комплектом тестових матеріалів не
вистачає бланка відповідей.
11. Коли відповідальному за пункт проведення ЗНО надсилається рішення про
проведення загального контролю з використанням металодетектора?
12. Чи допускається до пункту ЗНО учасник, який не має при собі Сертифіката?
13. Хто бере участь у відкритті сховища для зберігання контейнера(-ів) з тестовими
матеріалами?
14. При вході до пункту ЗНО учасник пред’явив паспорт, проте в Сертифікаті
зазначено серію та номер свідоцтва про народження. Якими є правильні дії?
15. Які документи надсилаються до регіонального центру оцінювання якості освіти
після завершення тестування?
16. Який документ інструктор починає зачитувати учасникам перед початком
роботи над тестом синхронно з діями старшого інструктора?

17. Укажіть місцезнаходження інструктора в аудиторії під час тестування.
18. Де мають зберігатися мобільні телефони та інші технічні засоби учасників під
час роботи над тестом?
19. Укажіть правильне місцезнаходження тестових зошитів і бланків відповідей
відсутніх учасників ЗНО.
20. Яка позначка ставиться в Аудиторному протоколі проти прізвища відсутнього
учасника?
21. В Аудиторному протоколі учасник поставив підпис навпроти прізвища іншої
особи. Які дії старшого інструктора?
22. Учасник здав лише заповнений бланк А. Що робити з незаповненим бланком
типу Б?
23. Скільки учасників мають бути присутні під час завершення процедури
тестування в аудиторії?
24. Які друковані матеріали, окрім тестового зошита, бланка(-ів) відповідей та
документів, можуть бути на робочому столі абітурієнта?
25. Скільки наліпок зі штрих-кодом з порядковим номером «00» використовується
під час проведення тестування в аудиторії?
26. За скільки хвилин робиться повідомлення щодо часу, який залишився до
завершення роботи над тестом?
27. Укажіть час, не пізніше якого уповноважена особа повинна прибути до пункту
ЗНО.
28. Хто безпосередньо здійснює перевірку абітурієнтів металодетектором під час
проведення загального контролю?
29. Чи має право відповідальна особа за проведення ЗНО в окрузі ЗО під час
проведення ЗНО заходити в аудиторії пункту ЗНО?
30. За допомогою якого компакт-диска здійснюється перевірка технічної
справності програвачів?
31. Коли здійснюється перевірка технічної справності програвачів?
32. У разі проведення зовнішнього оцінювання з іноземних мов, яка кількість
резервних дисків має знаходитись у контейнері з аудиторними пакетами?
33. Коли мають бути установлені в кожній аудиторії пристрої для програвання
аудіо-компакт-дисків зі звуковим записом?
34. Чи потрібно вимикати програвач під час тимчасових перерв у звучанні,
відведені на виконання учасниками завдань?
35. Після закінчення частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)» що потрібно
зробити з компакт-диском?
36. Чи має право помічник відповідального за пункт ЗНО на вхід до аудиторії під
час проведення зовнішнього оцінювання?
Орієнтовні запитання на встановлення правильної послідовності дій
1. Установити послідовність дій:
 старшого інструктора та інструктора на початку тестування в аудиторії;
 відповідального за пункт ЗНО за день до проведення ЗНО;
 відповідального за пункт ЗНО під час наради з персоналом;
 відповідального за пункт ЗНО після завершення тестування в пункті ЗНО;
 уповноваженої особи під час наради з працівниками пункту ЗНО;
 уповноваженої особи після завершення наради з працівниками пункту ЗНО;






уповноваженої особи після завершення тестування в пункті ЗНО;
уповноваженої особи до початку наради з працівниками пункту ЗНО;
старшого інструктора в аудиторії;
відповідального за пункт ЗНО.
Орієнтовні запитання на встановлення відповідності дій

1. Установити відповідність:
 між дією в пункті ЗНО та особою, яка здійснює цю дію;
 між працівниками пункту ЗНО та відмітками, які вони роблять у відповідних
документах;
 між подіями на пункті ЗНО та документами, у яких відображаються ці події;
 між діями уповноваженої особи та відведеними для цих дій проміжками часу;
 між працівниками пункту ЗНО та діями, які вони виконують.
Запитання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих
варіантів відповіді
1. Що має зробити відповідальний за пункт ЗНО спільно з уповноваженою особою
під час тестування?
2. Сховище для зберігання контейнера (-ів) з тестовими матеріалами відкривається
відповідальним у присутності.
3. Що має робити відповідальний за пункт ЗНО під час проведення технологічної
перерви в аудиторії тестування?
4. Укажіть документи, які старший інструктор НЕ отримує від відповідального за
пункт ЗНО під час наради з персоналом пункту ЗНО.
5. Оберіть з наведених дій ті, які має виконувати старший інструктор в аудиторії.
6. Оберіть з наведених дій ті, які має виконувати старший інструктор до початку
тестування.
7. Укажіть дії, які не має права робити старший інструктор в аудиторії під час
проведення тестування.
8. Укажіть дії, які має виконувати уповноважена особа в аудиторії.
9. Укажіть дії, які має виконувати уповноважена особа під час тестування.
10. Укажіть дії, які має виконувати старший інструктор, якщо під час роботи над
частиною «Розуміння мови на слух (аудіювання)» лунають сторонні звуки, які
заважають виконанню завдань.
11. Що має робити відповідальний за пункт, якщо в аудиторному пакеті відсутній
аудіо-компакт-диск із записом частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)»?

Електронні версії випусків інформаційно-методичного бюлетеня
розміщуються на сайті Херсонського регіонального центру
оцінювання якості освіти в розділі
«Інформаційно-методичний бюлетень»
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