
Зовнішнє незалежне оцінювання навчаль-
них досягнень бажаючих вступити до ви-
щих навчальних закладів проводиться у 
формі тестування за кошти Державного 
бюджету України. 
Тестування відбуватиметься у визначених    Украї-

нським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО) 
пунктах тестування. 

Відповіді перевірятимуться в центрах обро-
бки як за допомогою комп'ютерних програмно-
апаратних засобів, так і незалежними екзамена-
торами. 
Український центр оцінювання якості освіти гаран-

тує рівні умови та відкритість     процедур зовнішньо-
го     оцінювання для громадського спостереження, 
об 'єктивн і с ть  визначення  результат і в .                  
   (Продовження на стор. 2) 

УВАГА !       Дитячий конкурс  
“Я  козацького  роду” 

На підставі укладеної угоди про співпрацю у сфері 
освіти і виховання молоді між Житомирським облас-
ним козацьким товариством ВГО «Українське Реєст-
рове Козацтво» і управлінням освіти і науки Жито-
мирської облдержадміністрації від 15.09.09 року за-
прошуємо Ваш навчальний заклад взяти участь з 9 
листопада у рамках руху «Відчуй смак рідної мови» в 
Дитячому національному конкурсі «Я козацького ро-
ду» (Дитячий табір «Козацька Фортеця», Національ-
ний комітет Навколосвітнього Каравану 
«Інтеркультура»).»), творчі змагання дітей проводи-
тимуться протягом п’яти років, який покликаний про-
бити інформаційний  простір навколо «непізнаної 
України». Серед натхненників  - найсильніша людина 
планети Василь Вірастюк. Учасники конкурсу віком 
від 7 до 16 років, як і належить козакам, змагатимуть-
ся у кмітливості та  вправності. (Продовж. ст. 4) 

Шановні колеги! 
     Від щирого серця вітаю Вас із  
довгоочікуваними і світлими святами –  
Новим Роком та Різдвом Христовим! 
    Це улюблені й радісні усіма нами з дитин-
ства дні, наповнені світлом радості, весе-
лощів, очікування дива і казки, душевного 
тепла й надії. 
   Озирнувшись назад, можна сміливо сказа-
ти, що  2009-й рік був прожитий недарма.  
Він був насичений подіями, напруженою пра-
цею, глибоким змістом та звершеннями. 
Цей рік подарував нам радість зустрічей та 
відкриттів, перемог і досягнень, цінного 
професійного й життєвого досвіду. 
     Напередодні Нового Року прийнято зага-
дувати бажання і вірити, що вони обов'яз-
ково здійсняться.  

   Від усієї душі зичу Вам великого людського щастя, міцного здоров'я, 
добра й радості, вірних друзів та близьких людей поруч.  

Нехай прийдешній рік виправдає добрі надії та прагнення, принесе до-
статок і добробут сім'ям. Нехай панують у Ваших домівках мир, взаєморо-
зуміння й любов. 

                  З Новим Роком та Різдвом Христовим!  
З повагою начальник відділу освіти           О.А Антипчук  

Зовнішнє   незалежне   оцінювання    

Зовнішнє незалеж-
не оцінювання: 

 

Реєстрація осіб 2 

Права та обов’язки 
абітурієнтів 

2 

Удень тестування 3 

 
   У  ВИПУСКУ: 

Школам  Лесиного  краю 

грудень, 2009 
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ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ, ІЗ ЯКИХ 
МОЖНА СКЛАСТИ ТЕСТИ В 2010 р. 
  Українська мови та література 
Іноземна мова  
(англійська, німецька,  
французька, іспанська)  
Біологія  
Географія 
Математика  
Історія України  
Хімія  
Фізика  
Загальна кількість  тестів, 

які може скласти одна особа, не 
повинна перевищувати п'яти. 
Дозволено тестування лише з 
однієї іноземної мови. 
РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В  
ЗОВНІШНЬОМУ ОЦІНЮВАННІ 
Правила реєстрації осіб, які 

виявили бажання пройти зовні-

шнє оцінювання, а також пере-
лік пунктів реєстрації РОЗМІЩЕ-
НО НА САЙТАХ Українського та 
регіональних центрів оцінюван-
ня якості освіти (РЦОЯО). 

Терміни проведення реєст-
рації - з 15 грудня 2009 року до 
31 березня 2010 року. 

Реєстрація вважається завер-
шеною, якщо Ви отримали в пунк-
ті реєстрації бланк сертифіката 
зовнішнього незалежного оціню-
вання. 

Не ламінуйте сертифікат.       
Не переклеюйте фотографію.  
Не руйнуйте голографічну наліп-
ку. Зберігайте документ у плас-
тиковому файлі. Пам'ятайте, 
що без сертифіката Вас не до-
пустять до складання тестів. 

Для   виготовлення    дубліка-
та   втраченого   або   пошко-
дженого сертифіката звертай-
теся до відповідного регіональ-
ного центру оцінювання якості 
освіти. 

Через 3-4 дні після реєстрації 
для кожного абітурієнта на сайті 
УЦОЯО буде створено  

ПЕРСОНАЛЬНУ ІНФОРМА-
ЦІЙНУ СТОРІНКУ,  

доступ до якої здійснюється за 
допомогою РIN-коду, указаного в 
сертифікаті. Не передавайте 
Ваш РIN-код іншим особам. У 
такому випадку УЦОЯО не гаран-
тує конфіденційність інформації, 
розміщеної на Вашій персональ-
ній сторінці. 

Місце проведення ЗНО 
Місце розташування пункту тестування, час початку зовнішнього оцінювання буде зазначено у запрошенні-

перепустці, яку Ви отримаєте поштовим зв'язком на адресу, указану під час реєстрації. 
Якщо за три тижні до першого тестування Ви не одержите запрошення-перепустку, то само-

стійно роздрукуйте її з персональної інформаційної сторінки. 
 

Абітурієнти  зобов’язані: 
Ознайомитися з інформацією про порядок проходження зовнішнього оціню-
вання; своєчасно прибути до визначеного УЦОЯО пункту тестування з доку-
ментами необхідними для проходження зовнішнього оцінювання;  ввічливо 
ставитися до осіб, які проводять тестування чи беруть у ньому участь; вико-
нувати вказівки та вимоги персоналу пункту тестування, що стосуються про-
цедури проведення зовнішнього оцінювання; під час перебування в пункті 
тестування не користуватися в особистих інтересах, а також в інтересах 
інших осіб мобільними телефонами, фото- й відеоапаратурою, калькулято-
рами та іншими технічними засобами, друкованими й рукописними матеріа-
лами (підручниками, посібниками записниками тощо), що не передбачени-
ми процедурами тестування. 
Упродовж часу, відведеного на складання тесту, ЗАБОРОНЕНО: 
•   спілкуватися з іншими абітурієнтами; 
•   передавати будь-які предмети та матеріали; 
• заважати іншим абітурієнтам у роботі над тестом, а також особам, які про-
водять зовнішнє оцінювання; 
•  мати при собі будь-які засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збе-
реження та відтворення інформації, друковані чи рукописні матеріали, що 
не передбачені процедурами тестування; 
•   псувати майно навчального закладу та інших учасників. 
У разі порушення цих вимог Вас буде позбавлено права продовження робо-
ти з тестом, виконані завдання  - анульовано. 

Абітурієнти мають  
право на: 

виконання тестів, що відпо-
відають вимогам програм 
зовнішнього незалежного 
оцінювання, затверджених 
Міністерством освіти і нау-
ки України; ввічливе та не-
упереджене ставлення до 
себе з боку осіб, відповіда-
льних за проведення тесту-
вання; безпечні умови під 
час тестування; апеляцію 
щодо порушення процеду-
ри проведення та результа-
тів зовнішнього оцінюван-
ня; доступ до інформації 
про мету, програми, поря-
док проходження зовніш-
нього оцінювання, форми 
тестових завдань, час і міс-
це проведення тестувань, 
форму та час повідомлення 
результатів зовнішнього 
оцінювання. 

Якщо у Вас виникла потреба внести зміни до реєстраційних даних (уточнити перелік предметів, 
персональні дані), то повторно зареєструйтеся до 31 березня 2010 року. Для цього Вам потрібно прибути до 
найближчого пункту реєстрації та надати документи, на підставі яких Вас було зареєстровано, а також дві 
фотокартки розміром 3x4 см, два пластикові файли формату А-4, отриманий раніше сертифікат, що підлягає 
анулюванню. 

Стор. 2  
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Своєчасно прибудьте до пункту тестування, взявши 
з собою: документ, на підставі якого зареєструвалися 
для участі в зовнішньому оцінюванні (паспорт або сві-
доцтво про народження); сертифікат зовнішнього неза-
лежного оцінювання; запрошення-перепустку; дві-три 
капілярні чи гелеві ручки із чорнилом чорного кольору; 
маленьку прозору пляшку з питною водою (за бажан-
ням). 

Одягніться так, щоб Ви могли при
стосуватися до будь-якої температури в пункті 
тестування. Не беріть із собою мобільні теле-
фони, інші пристрої для збереження та обробки 
інформації, тому що Вас зобов'яжуть залишити 
їх вимкнутими у спеціально відведеному для цьо-
го місці. Пам'ятайте, що з метою попередження 
випадків використання електронних пристроїв 
під час проведення зовнішнього оцінювання пра-
цівники пункту тестування здійснюватимуть 
запобіжні заходи, застосовуючи при цьому різні 
технічні засоби. 

Знайдіть своє робоче місце в аудиторії. Орієнтиром 
для Вас будуть: алфавітний список, вивішений при 
вході до пункту тестування; аудиторний список, що 
знаходиться на вході до аудиторії тестування; індиві-
дуальна паперова наліпка на робочому столі. 

Не виконуйте нічиїх прохань або розпоряджень  
пересісти  на  інше  місце, тому що це може при-
звести до анулювання Ваших результатів. 
Розмістіть на краю робочого  столу документи,  із 

якими Ви прибули до пункту тестування.   Ретельно  
виконуйте  вказівки  та вимоги інструкторів. 

Ваші документи перевірятимуть кілька разів 
як під час входу до пункту тестування, так і ро-
боти над тестом. 

Будьте особливо уважними, виконуючи завдання 
тесту. Якщо не можете дати відповідь на якесь питан-
ня, то не гайте час, а розпочинайте виконувати інше. 
Уважно записуйте відповіді у бланк (-и). Ретельно по-
значте в бланку відповідей номер тестового зошита. 

У разі неправильного або неповного оформ-
лення бланків відповідей, що унеможливлює 
встановлення номера зошита, із яким Ви працю-
вали, робота анулюється 

Під час тестування Ви маєте право вийти з аудито-
рії за власною потребою. 

Після закінчення роботи над тестом здайте інструк-
торам бланк (-и) відповідей і переконайтеся, що їх 
вкладено до спеціального пакета, засвідчіть це підпи-
сом в аудиторному протоколі. 

Вихід з аудиторії не є підставою для продов-
ження часу, необхідного для виконання тесту. 
Вийшовши за межі пункту тестування під час 
виконання тестових завдань, Ви втрачаєте мож-
ливість повернутися в аудиторію. 

До виходу з пункту тестування надайте сертифікат 
уповноваженій особі УЦОЯО, яка зобов'язана зробити 

відмітку про проходження зовнішнього оцінювання 
з певного предмета. 

Несвоєчасна здача бланків відповідей є під-
ставою для анулювання результатів тесту-
вання. 

Якщо в пункті тестування стосовно Вас 
допущено порушення процедури проведення 
зовнішнього оцінювання (неправильний відлік 
часу, відсутність тестових матеріалів то-
що) зверніться до уповноваженої особи та 
подайте відповідну апеляційну заяву. Таку за-
яву треба подати до виходу з пункту тесту-
вання. Її розгляд здійснюватиме регламентна 
комісії РЦОЯО. Про рішення регламентної ко-
місії Вас буде повідомлено поштою. 

Без  відмітки в  сертифікаті про складання   
тесту   з   певного   предмета результати  
зовнішнього оцінювання вважаються недійс-
ними. 

Під час зовнішнього оцінювання не будьте бай-
дужими до фактів порушення процедури прохо-
дження тестування, списування, несанкціонованої 
допомоги абітурієнтам  у пункті тестування. 
Ваша принципова позиція є складовою об’єктивно-
сті зовнішнього оцінювання. 

Із результатами зовнішнього оцінювання 
Ви зможете ознайомитися на персональній 
інформаційній сторінці після офіційного ого-
лошення підсумків проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання з кожного предмета. 

Після оголошення результатів з усіх предметів 
самостійно роздрукуйте з персональної інформа-
ційної сторінки інформаційну картку, що є додатком 
до сертифіката.  

Не намагайтеся фальсифікувати результати 
зовнішнього оцінювання, підробляючи сертифікат 
та інформаційну картку. Ваші результати, пода-
ні до приймальних  комісій вищих навчальних за-
кладів, будуть обов'язково перевірені в on-line ре-
жимі на відповідність тим, що наявні у базі даних 
УЦОЯО. 

У разі виникнення сумнівів стосовно об'єк-
тивності оцінювання Вашої роботи, Ви має-
те право подати АПЕЛЯЦІЙНУ ЗАЯВУ щодо 
результатів зовнішнього оцінювання. Заяву 
відправте рекомендованим листом на адресу 
УЦОЯО протягом трьох днів із моменту офі-
ційного оголошення результатів зовнішнього 
оцінювання з відповідного предмета (зразок 
заяви буде  розміщено на сайті УЦОЯО).  

Розгляд заяви здійснюватиметься апеляційною 
комісією впродовж десяти днів із часу надходжен-
ня. Інформацію щодо розгляду буде подано на пе-
рсональній інформаційній сторінці, а також наді-
слано Вам поштою. 

У     ДЕНЬ     ТЕСТУВАННЯ 

Стор. 3 Випуск 10 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ВЧИТЕЛЬ РОКУ-2010! 
 

24 грудня 2009 року на базі РМЦ відбувся районний етап Всеук-
раїнського конкурсу “Вчитель року-2010”  у номінаціях: “Правознавство”, 
“Математика”, “Хімія”, “Географія”, “Трудове навчання”.  Дух   спра-
ведливого   суперництва   та усвідомлення радості від спілкування поєд-
нав усіх учасників. Серед них  і педагоги з солідним стажем та вагомими 
здобутками,  й зовсім молоді вчителі. 

 
В номінації «математика» 

ПАВЛЮК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 
вчитель Середньодеражнянської 

ЗОШ І-ІІ ступенів 
ШОМКО  ЛІЛІЯ  МИКОЛАЇВНА 

вчитель Ярунської  
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

МАКСИМЧУК  СВІТЛАНА  
ВОЛОДИМИРІВНА 

вчитель  Великогорбашівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів 

 
В номінації «географія» 

НАГІРНЯК  БОРИС  АНАТОЛІЙОВИЧ 
вчитель  Городницької  
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
ФУРНІК   АЛЬОНА   
ОЛЕКСАНДРІВНА 

вчитель  Пилиповицької  
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

БОБЕР  ЛАРИСА ІВАНІВНА 
вчитель  Стрієвської  
ЗОШ І-ІІ ступенів 

 
В номінації «хімія» 

МАРУШ  СЕРГІЙ  ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вчитель  Городницької  
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

ПЕТРИШИНА ОКСАНА  
 ВОЛОДИМИРІВНА 

вчитель  Великогорбашівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів 

 
В номінації «трудове навчання» 
СКРИПНЮК  ЮРІЙ  ОЛЕКСІЙОВИЧ 

вчитель  Немильнянської 
 ЗОШ І-ІІ ступенів 

ДМИТРЕНКО  ВІКТОР  СЕРГІЙОВИЧ 
вчитель  Барвинівської  

ЗОШ І-ІІ ступенів 
 

В номінації «правознавство» 
РИЖУК   НАТАЛІЯ   ВАЛЕНТИНІВНА 

вчитель  Великогорбашівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів 

(Продовження) 
     Дитячий конкурс  
“Я  козацького  роду” 
Зокрема, молодь випробову-

ватиме креативні сили у поезії, 
пісенній творчості,  живописі, на-
писанні сценаріїв. А тема першо-
го конкурсу така: «Літературна 
розповідь та легенди про козаків 
свого краю». Організатори наго-
лошують, що перевага надавати-
меться не переписуванню широ-
ковідомих легенд, а творчому 
відтворенню унікальних перека-
зів, що існують у межах конкрет-
ної місцевості (селища, села, міс-
та) та відображають історію тієї 
чи іншої частини України. Саме 
тому, окрім привернення уваги до  
героїчної історії та дослідження 
родоводу, організатори  ставлять  
за мету глобальне завдання -  
збільшення бази переказів украї-
нського етносу. 

Конкурс проводиться  на різ-
них рівнях - починаючи від сільсь-
кого і аж до  міжнародного, орга-
нізатори обіцяють  залучити на-
віть діаспору. Роботи приймають-
ся протягом чотирьох місяців  -  з 
9 листопада до 9 березня 2010 
року.   Урочисте нагородження 
переможців відбудеться 26 квіт-
ня. Оцінюватимуть дитячі спроби 
топонімічно  - історичних розвідок 
організатори,  а на останніх ета-
пах  конкурсу – фахівці: письмен-
ники, критики, видавці, журналіс-
ти. З дозволу авторів дитячі тво-
ри публікуватимуться на сайті 
козацької лицарської школи, а 
також у журналах  - партнерах 
конкурсу. 

Долучатися до продовження 
та розширення Українського літо-
пису може кожен, кому від 7до 16 
років, надсилаючи свої твори, 
присвячені заданій темі 
“Літературна розповідь та леген-
ди про козаків свого краю”, на 
адресу: а/с 79, Київ-211, 04211 
Україна. Обов’язково на адресу 
газети ”Україна козацька” 
01001.м. Київ, вул. Мала Жито-
мирська, буд.11, оф. 5а.  

Тел.: (044) 278-75-27 

Сайт відділу освіти: 
Osvita-novog.at.ua 

РМЦ Телефон:  
   (04141) 5-24-75;  
                5-33-54 
Ел. пошта: novog@i.ua 

вул. Соборності, 70 
м. Новоград-Волинський 
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