м. Херсон

З 01 до 27 грудня 2018 року
період внесення та оновлення інформації про заклади освіти,
що мають міститися в довіднику закладів освіти інформаційнотелекомунікаційної системи Українського центру оцінювання
якості освіти
Надаємо керівникам закладів загальної середньої, професійної (професійнотехнічної), вищої освіти для використання в роботі опис функціоналу веб-сервісу
«Кабінет керівника закладу освіти» з оновлення інформації про заклад освіти в
довідниках інформаційно-телекомунікаційної системи Українського центру
оцінювання якості освіти.
1. Розташування сервісу
Оновлення інформації про заклади освіти здійснюється за допомогою спеціального вебсервісу, розміщеного на сайті Українського центру оцінювання якості освіти
(http://testportal.gov.ua/). На головній сторінці необхідно обрати пункт меню
«Керівникам закладів освіти».

2. Форма для входу
Доступ до сервісу здійснюється за логіном та паролем закладу, попередньо наданими
Херсонським регіональним центром оцінювання якості освіти.

3. Вкладка «Інформація про заклад»
На форму вивантажується інформація про заклад освіти з бази даних Українського
центру оцінювання якості освіти.
3.1. Відображення інформації
3.1.1. Для закладу загальної середньої освіти I-III ступенів сторінка має наступний
вигляд:

3.1.2. Для закладу професійної (професійно-технічної) освіти та закладу вищої освіти
сторінка має наступний вигляд:

3.2. Редагування інформації про заклад освіти
Керівник закладу має можливість перевірити актуальність відображеної інформації та,
натиснувши кнопку «Редагувати інформацію про заклад освіти», внести відповідні
зміни.
3.2.1. Для закладу загальної середньої освіти I-III ступенів форма редагування
інформації має наступний вигляд:

Керівник перевіряє відображену інформацію про заклад, у разі необхідності –
вносить відповідні зміни, а також заповнює пусті поля актуальною інформацією.

У полі «Належність закладу до категорії опорного закладу» керівник зазначає, чи
є заклад опорним закладом/філією опорного закладу, обравши відповідний пункт
меню із випадаючого списку.

Для закладів загальної середньої освіти І – ІІ, І – ІІІ, ІІ, ІІ – ІІІ ступенів зазначається
інформація про кількість учнів, які навчаються в 9-х класах.
Для закладів загальної середньої освіти І – ІІІ, ІІ – ІІІ, ІІІ ступенів вноситься
інформація про кількість учнів, які навчаються в 10-х класах та інформація про
координатора з питань реєстрації (особа, відповідальна за формування комплектів
реєстраційних документів учнів, які складатимуть державну підсумкову атестацію у
формі зовнішнього незалежного оцінювання)
Після внесення всієї необхідної інформації, натискається кнопка «Зберегти
інформацію». У разі потреби відмовитись від внесених змін необхідно скористатись
кнопкою
«Не
зберігати
інформацію».
Керівник закладу загальної середньої освіти І, І – ІІ, І – ІІІ ступеня, окрім іншої
інформації про заклад, вносить також інформацію про кожен клас початкової школи
(1 – 4 класи). Для цього існує кнопка «Додати клас початкової школи».

У відповідні поля форми, що відкриється, необхідно внести інформацію про назву
класу та кількість учнів у ньому; обрати з випадаючих списків назву освітньої програми,
за якою навчаються учні, та мову навчання.

Для збереження інформації необхідно натиснути на кнопку
«Зберегти
інформацію про клас». Відмовитись від внесених змін можна, скориставшись кнопкою
«Не зберігати внесені зміни».

У разі потреби редагування внесеної інформації – необхідно натиснути кнопку
«Редагувати інформацію про клас» та внести відповідні зміни. У разі потреби видалення
інформації про клас необхідно натиснути кнопку
«Видалити інформацію про клас»
та підтвердити видалення.
Якщо заклад загальної середньої освіти І, І – ІІ, І – ІІІ ступенів не має класів
початкової школи, слід це вказати, натиснувши кнопку «Класи початкової школи
відсутні».

Керівник закладу загальної середньої освіти І – ІІІ, ІІ – ІІІ, ІІІ ступенів, окрім
інформації про заклад, вносить також інформацію про кожен випускний клас
старшої школи (11(12) класи). Для цього існує кнопка «Додати випускний клас старшої
школи».

У відповідні поля форми, що відкриється, необхідно внести інформацію про назву
класу та кількість учнів у ньому; обрати з переліку профіль навчання та мову навчання;
зазначити іноземну(і) мову(и) та рівень вивчення (академічний (стандарт) чи
профільний).

Для збереження інформації необхідно натиснути на кнопку
«Зберегти
інформацію про клас». Відмовитись від внесених змін можна, скориставшись кнопкою
«Не зберігати внесені зміни».

Увага! Необхідно обрати всі іноземні мови, які вивчаються у відповідному класі
та уважно зазначити рівень їх вивчення, оскільки ця інформація в подальшому
використовуватиметься під час реєстрації випускників, які оберуть іноземну мову як
предмет державної підсумкової атестації.
У разі потреби редагування внесеної інформації необхідно натиснути кнопку
«Редагувати інформацію про клас» та внести відповідні зміни. У разі потреби видалення
інформації про клас необхідно натиснути кнопку
«Видалити інформацію про клас»
та підтвердити видалення.
Якщо заклад загальної середньої освіти не має випускних класів старшої школи,
слід це вказати, натиснувши кнопку «Випускні класи старшої школи відсутні».

3.2.2. Для закладу професійної (професійно-технічної) освіти та закладу вищої освіти
форма редагування інформації має наступний вигляд:

Керівник перевіряє відображену інформацію про заклад, у разі необхідності –
вносить відповідні зміни, а також заповнює пусті поля актуальною інформацією.
Після внесення всієї необхідної інформації, натискається кнопка «Зберегти
інформацію». У разі потреби можна відмовитись від внесених змін, скориставшись
кнопкою
«Не
зберігати
інформацію».
Окрім інформації про заклад, керівник вносить також Інформацію про освітньокваліфікаційні рівні (далі - ОКР), що можуть присвоюватись учням (слухачам,

студентам), які складатимуть ДПА у формі ЗНО в 2019 році: Для цього існує кнопка
«Редагувати інформацію про ОКР».

У формі, що відкриється, необхідно «галочками» обрати назви освітньокваліфікаційних рівнів, що можуть присвоюватись учням (слухачам, студентам), які
складатимуть ДПА у формі ЗНО в 2019 році, та зазначити кількість учнів (слухачів,
студентів) відповідно до кожного ОКР.

Для збереження інформації необхідно натиснути на кнопку
«Зберегти
інформацію про освітньо-кваліфікаційні рівні».
У разі потреби можна відмовитись від внесених змін, скориставшись кнопкою
«Не зберігати внесені зміни».
У разі потреби редагування внесеної інформації необхідно натиснути кнопку
«Редагувати інформацію про ОКР» та внести відповідні зміни. Для видалення
помилково доданого ОКР – необхідно, під час редагування, зняти відповідну «галочку»
та натиснути на кнопку

«Зберегти інформацію про освітньо-кваліфікаційні рівні».

Якщо в закладі професійної (професійно-технічної) освіти або закладі вищої освіти
в 2019 році відсутні учні (слухачі, студенти), які складатимуть ДПА у формі ЗНО, слід
це вказати, натиснувши кнопку «ОКР не присвоюватимуться (для ДПА)».

Увага! Необхідно уважно обирати назви освітньо-кваліфікаційних рівнів, що
можуть присвоюватись учням (слухачам, студентам), які складатимуть ДПА у формі
ЗНО в 2019 році, оскільки ця інформація в подальшому використовуватиметься під час
реєстрації учнів (слухачів, студентів) закладу.
3.3. Формування Інформаційної картки закладу освіти
Для формування Інформаційної картки закладу освіти необхідно натиснути кнопку
«Сформувати картку закладу освіти»:

У результаті цієї дії буде сформовано файл у форматі pdf, в якому міститься інформація
про відповідний заклад освіти, внесена до бази даних Українського центру оцінювання
якості освіти.
Примітка. Звертаємо увагу, що на сторінці відповідного органу управління
освітою відображається список підпорядкованих йому закладів загальної середньої
освіти та статус щодо перевірки (інформація про заклад освіти не
внесена/перевіряється/перевірена).

До уваги відповідальних осіб за проведення зовнішнього
оцінювання в округах зовнішнього оцінювання,
керівників закладів загальної середньої,
професійної (професійно-технічної), вищої освіти!
Відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 12 жовтня
2018 року №154 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в
2019 році» до 18 лютого 2019 році на основі зведених статистичних даних про
реєстрацію осіб, які виявили бажання пройти пробне зовнішнє незалежне оцінювання,
Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти формує попередню мережу
пунктів проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.
У зв’язку з цим пропонуємо ознайомитися з наказом Міністерства освіти і науки
України від 03 лютого 2015 року №85 «Про затвердження Порядку використання
приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання»
(наказ МОН від 03 листопада 2017 року № 1447 «Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року № 85») –
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0175-15.
Зокрема, звертаємо Вашу увагу на особливості організації проведення зовнішнього
незалежного оцінювання з іноземних мов:
 установлено обмеження до площі аудиторій для проведення зовнішнього
оцінювання з іноземних мов, зокрема, визначено, що мають добиратися аудиторії,
площа яких, як правило, не більша 60 м2. У разі необхідності можуть бути використані
інші аудиторії, якщо їх площа не значно перевищує встановлену норму. Також аудиторії
пунктів ЗНО мають добиратися з урахуванням фактору оптимальної віддаленості від
зовнішніх інтенсивних джерел шуму;
 окрім вимоги щодо обов’язкової наявності програвачів в аудиторіях,
установлено вимоги до акустичної системи програвачів (потужність – не менше ніж
10 Вт, частота – у межах 100 Гц – 20000 Гц);
 передбачено необхідність забезпечення пункту ЗНО резервним програвачем;
 слід наголосити на встановленні вимоги щодо неможливості розміщення та
нумерації робочих місць учасників відповідно до схеми 3 розміщення та нумерації
робочих місць, а також недопущення створення об’єднаних аудиторій.

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗНО-2019 З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ…
Інформація не лише для роздумів, а й для вчинення ефективних дій: кількість
учасників ЗНО, які не склали у 2018 році тест з історії України, складає 22 692 особи,
що дорівнює 14,19 % від загальної кількості учасників тестування.

Аналіз результатів виконання сертифікаційних робіт з історії України вказує на
те, що:
 у 50 % учасників тестування не сформовані навички встановлювати причиннонаслідкові зв’язки, а також уміння працювати з історичними документами різного
змісту;
 на недостатньому рівні продемонстровані навички роботи із історичними
картами; середній показник правильних відповідей складає близько 30%;
 традиційно складними є завдання на встановлення послідовності.
ЗНО з історії України: особливості тесту 2019 року
Тест зовнішнього незалежного оцінювання з історії України у 2019 році
складається із завдань чотирьох форм:
завдань з вибором однієї правильної відповіді,
завдань на встановлення відповідності («логічні пари»),
завдань на встановлення правильної послідовності,
завдань з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів
відповідей.
Загальна кількість завдань тесту з історії України – 60, на їх виконання
учасникам буде відведено 150 хвилин.

Результат виконання завдань № 1-30 («Історія України ХХ – початку ХХІ
століття») за вибором випускника може бути зарахований як державна підсумкова
атестація з історії України.
Результат виконання завдань всього тесту буде використовуватися під час
прийому до вищих навчальних закладів України.
Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з історії
України, правильно виконавши всі завдання № 1-30, що будуть зараховуватися як
державна підсумкова атестація, дорівнює 47 балам.
Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши
всі завдання сертифікаційної роботи - 94 бали.
Форми тестових завдань
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи
та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається
виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив
відповідь у бланку відповідей А.
Тест містить 46 завдань цієї форми (№ 1-23, 31-53), що будуть оцінені в 0 або 1
бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну
відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»). Завдання
складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і
буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності
(утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання
встановив відповідність і зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і
колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
Тест містить 6 завдань цієї форми (№ 24-26, 54-56), що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3
або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0
балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів
за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або
відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення правильної послідовності. Завдання складається з
основи та переліку подій (явищ, фактів, процесів тощо), позначених буквами, які
потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі
1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним,
якщо учасник ЗНО зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок
(букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.
Тест містить 4 завдання такої форми (№ 27-28, 57-58), кожне з яких оцінюється в
0, 1, 2 або 3 бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо
вказано першу й останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0
балів за будь - яку правильно вказану подію, якщо зроблено більше однієї позначки в
рядку; 0 балів за завдання, якщо неправильно вказано першу й останню події, або
відповіді на завдання не надано.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих
варіантів відповідей. Завдання складається з основи та семи варіантів відповіді,
позначених цифрами, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним,
якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і записав три відповіді
(цифри) у бланку відповідей А.
Тест містить 4 завдання цієї форми (№ 29-30, 59-60). Кожне завдання оцінюється
в 0, 1, 2 або 3 бали: 1 бал – за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із
трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді
(цифри), або один варіант відповіді (цифра) вказано тричі, або відповіді на завдання не
надано. Порядок написання цифр значення не має.
При підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України
зверніть увагу на програму ЗНО з цього предмета, яка хронологічно охоплює весь
зміст шкільних курсів історії України від найдавніших часів до сьогодення і складається
з 31 теми.
Програма передбачає перевірку знань про основні політичні, соціальноекономічні, культурні події, явища та процеси минулого, діяльність видатних
історичних діячів, а також сформованості в учнів загальнопредметних історичних
умінь.
Невід’ємною складовою програми ЗНО з історії України є перелік пам’яток
архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання учасниками
тестування (http://osvita.ua/test/training/5040).

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