м. Херсон

І. Округи зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році
Миколаївська область

Херсонська область

Баштанський (м. Баштанка)

Бериславський (м. Берислав)

Вознесенський (м. Вознесенськ)

Генічеський (м. Генічеськ)

Кривоозерський (м. Криве Озеро)

Великоолександрівський
(смт. Велика Олександрівка)
Голопристанський (м. Гола Пристань)

Новобузький (м. Новий Буг)
Первомайський (м. Первомайськ)
Снігурівський (м. Снігурівка)

Каховський (м. Каховка)
Новокаховський (м. Нова Каховка)

Южноукраїнський (м. Южноукраїнськ) Олешківський (м. Олешки)
Миколаївський (м. Миколаїв)
Чаплинський (смт. Чаплинка)
Херсонський (м. Херсон)

ІІ. Участь в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання
Додатковий період реєстрації триватиме з 03 по 20 травня 2019 року для осіб,
які не мали можливості зареєструватися для участі в зовнішньому оцінюванні в
основний період реєстрації:
- це учасники антитерористичної операції, та/або брали участь у здійснення заходів
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
- особи з неконтрольованої території;
- особи, які мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього
оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період
(такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з
яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну
підсумкову атестацію);
- особи, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань,
слідчих ізоляторах. (Умови участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного
оцінювання в п. п. 8-9 наказу).
Таким особам до комплекту документів також необхідно додати заяву щодо
надання можливості пройти тестування під час додаткової сесії та документ, що
підтверджує право особи для реєстрації на ЗНО в додатковий період.
Участь у додатковій сесії ЗНО регламентується Порядком проведення зовнішнього
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженим постановою КМУ
від 25.08.2004.р. № 1095 (із змінами) та Умовами участі в додатковій сесії зовнішнього
незалежного оцінювання, затвердженими наказом УЦОЯО від 26.11.2015 року № 95 (із
змінами).

Рішення про надання можливості особі пройти зовнішнє незалежне оцінювання з
певних предметів (предмета) під час додаткової сесії приймається регламентною
комісією при регіональних центрах оцінювання якості освіти або апеляційною комісією
при Українському центрі оцінювання якості освіти.

У період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання: особи, які
зареєстровані в основний період реєстрації, але не змогли взяти участь в основній сесії
ЗНО: у день проведення зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета
брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах
тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України,
Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, або прямували
до/з місць їх проведення; не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання
через причини, що не залежали від їх дій та волі, та на які вони не можуть вплинути;
Таким учасникам протягом 5 робочих днів з урахуванням дня проведення
тестування необхідно до регіонального центру подати заяву щодо участі у
додатковій сесії та документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії.
особи, які брали участь у тестуванні, але стосовно них допущено порушення
процедури проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено рішеннями
регламентних комісій;
Таким учасникам у день проведення ЗНО з певного предмета – в пункті
проведення ЗНО до моменту виходу з нього подати апеляційну заяву про порушення
процедури ЗНО, а також вказати на потребу реєстрації для проходження ЗНО під
час додаткової сесії.
особи, які брали участь у тестуванні, але не змогли завершити виконання
сертифікаційної роботи у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням
у пункті зовнішнього оцінювання інших обставин, що могли становити загрозу для
їхнього життя та здоров’я. (Умови участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного
оцінювання в п. п. 10-14 наказу).
Таким учасникам протягом 5 робочих днів із дня проведення ЗНО з певного
предмета подати до регламентної комісії заяву щодо надання можливості пройти
ЗНО з певного предмета під час додаткової сесії та оригінал одного з документів.
Підставою для прийняття регламентною комісією рішення про допуск для участі в
додатковій сесії є факт фіксації в документах пункту проведення зовнішнього
оцінювання того, що особа не змогла закінчити виконання сертифікаційної роботи
ЗНО з певного навчального предмета у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я
або виникненням у пункті проведення зовнішнього оцінювання інших обставин, що
могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників ЗНО.
Інформація про прийняте регламентною комісією рішення щодо участі особи в
додатковій сесії (витяг із протоколу) надсилається заявнику на електронну адресу,
вказану у заяві не пізніше, ніж через три робочих дні після прийняття такого рішення.

Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії розміщується у
вигляді запрошень-перепусток на інформаційних сторінках учасників зовнішнього
оцінювання не пізніше, ніж за п’ять календарних днів до проведення додаткової сесії
зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання буде проходити
з 26 червня по 12 липня 2019 року.

Відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 22 квітня
2019 року № 58 «Про затвердження Графіка проведення в 2019 році додаткової сесії
зовнішнього незалежаного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти» надаємо графік проведення в 2019 році додаткової
сесії
№ з/п

Назва навчального предмета

Дата проведення

1

Математика

26.06.2019

2

Німецька мова

27.06.2019

3

Французька мова

01.07.2019

4

Іспанська мова

02.07.2019

5

Українська мова і література

03.07.2019

6

Фізика

04.07.2019

7

Англійська мова

05.07.2019

8

Історія України

08.07.2019

9

Біологія

09.07.2019

10

Географія

10.07.2019

11

Хімія

11.07.2019

Результати зовнішнього незалежного оцінювання учасники додаткової сесії
отримають до 18 липня.

ІІІ. Інформація для вступників на магістратуру 2019 року
Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та Єдиний вступний іспит (ЄВІ) –
це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра
на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
ЄФВВ та ЄВІ проходять із використанням організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) передбачає виконання тесту з права та
загальних навчальних правничих компетентностей. Завдання блоку «Право»
укладатиметься на основі Програми, затвердженої наказом МОН від 28 березня 2019 року
№ 410. Другий блок ЄФВВ – перевірка загальних навчальних правничих
компетентностей. Він міститиме завдання для оцінювання критичного, аналітичного та
логічного мислення. Тести укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої
наказом МОН від 8 квітня 2016 року № 409.
Єдиний вступний іспит (ЄВІ) передбачає написання тесту з іноземної мови
(англійської, німецької, французької або іспанської). Тест міститиме 2 частини – з
перевірки читання та використання мови.
Зі зразками тестових зошитів, з програмами вступних випробувань можна
ознайомитися у розділі «Учаснику вступних випробувань» на сайті Українського центру
оцінювання якості освіти.
У 2019 році всі, хто бажає здобути ступінь магістра за спеціальностями 081 «Право»
та 293 «Міжнародне право», мають узяти участь у ЄФВВ та ЄВІ.
Для вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 027 «Музеєзнавство,
пам’яткознавство», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальностями
галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 04
«Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління
та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28
«Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім
спеціальності 293 «Міжнародне право») потрібно скласти єдиний вступний іспит з
іноземної мови.
У 2019 році реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та
єдиного фахового вступного випробування розпочинається 13 травня та закінчується о
18:00 03 червня. Основна сесія єдиного вступного іспиту відбудеться 02 липня, єдиного
фахового вступного випробування – 04 липня.
Для кожного зареєстрованого учасника буде створено інформаційну сторінку
«Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ». Доступ до сторінки здійснюється за номером
екзаменаційного листа та пін-кодом, указаним у ньому (http://testportal.gov.ua/).

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