
Обов'язки  учасника  зовнішнього  незалежного оцінювання  

Права  та  обов’язки   
учасників  тестування 
Права та обов'язки 

учасників зовнішнього 
оцінювання затверджені 
наказом Міністерства 
освіти і науки від 
24.01.2008 р. № 33 "Про 
затвердження Порядку 
проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання 
навчальних досягнень 
випускників навчальних 
закладів системи загаль-
ної середньої освіти", що 
зареєстрований   у   Мі-
ністерстві   юстиції   
України  01.02.2008 р. за 
№ 73/14764. 
Учасники зовнішнього 

оцінювання МАЮТЬ 
ПРАВО на: 

- виконання тестів, які 
відповідають вимогам 
чинних навчальних про-
грам загальноосвітньої 
підготовки; 
- ввічливе та неупере-
джене ставлення до се-
бе з боку осіб, відповіда-
льних за організацію та 
проведення тестування; 
- безпечні умови прове-
дення тестування; 
- своєчасне інформуван-
ня щодо часу та місця 
проведення тестування; 
- отримання інформації 
про форму та час повід-
омлення результатів 
тестування; 
- конфіденційність ре-
зультатів тестування; 

- апеляцію щодо пору-
шення процедури про-
ведення зовнішнього 
оцінювання (в разі по-
дання відповідної за-
яви до моменту виходу 
з пункту тестування); 
- апеляцію щодо ре-
зультатів зовнішнього 
оцінювання протягом 
5-ти днів з часу отри-
мання сертифікатів 
Українського центру 
оцінювання якості осві-
ти; 
- отримання інформації 
про наслідки для учасни-
ка тестування в разі по-
рушення порядку і пра-
вил проходження зовні-
шнього оцінювання.  

Учасники  зовнішнього 
 оцінювання 
 ЗОБОВ'ЯЗАНІ: 

 Зареєструватися у встановле-
ні Українським центром оціню-
вання якості освіти терміни в 
одному пункті реєстрації, надав-
ши повну та правдиву інформа-
цію про себе в обсязі, визначеному 
умовами реєстрації. Завчасно 
ознайомитися з інформацією про 
порядок і правила проходження 
зовнішнього незалежного оціню-
вання. Своєчасно прибути до пун-
кту тестування. 

 Не користуватися під час 
зовнішнього оцінювання (в ауди-
торіях і приміщеннях пунктів 

тестування) в особистих інтере-
сах, а також в інтересах інших 
осіб мобільними телефонами, 
фото й відеоапаратурою, інши-
ми технічними засобами, що 
можуть бути використані для 
приймання та передання будь-
якої інформації; друкованими та 
рукописними матеріалами 
(підручники, посібники, записки 
тощо), які можуть бути викори-
стані як додаткові джерела ін-
формації, необхідної для ви
конання тесту. 
Виконувати всі вказівки та 

вимоги фахівців, які організову-
ють проведення зовнішнього оці-
нювання в межах конкретного 
пункту тестування, що стосу-

ються процедури тестування. 
Під час складання тесту не спіл-

куватися з іншими учасниками 
тестування, передавати різні ма-
теріали, консультувати чи консу-
льтуватися тощо.Після закінчен-
ня роботи над тестом здати зоши-
ти із завданнями, бланки відпові-
дей фахівцям, які проводять тесту-
вання. 
Дотримуйтесь обов'язків уча-

сника зовнішнього оцінювання. 
Їх порушення може призвести 
до позбавлення права проходи-
ти тестування чи анулювання 
вашої роботи. У такому разі Ви 
не зможете стати студентом 
вищого навчального закладу. 
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Досвід показує, що результат 
тестового оцінювання залежить не 
тільки від рівня навчальних досяг-
нень учня, але й від його технічної 
та психологічної 
підготовленості 
саме до цієї  форми 
контролю знань. 
Технічна підготовле-
ність означає, що 
учень знає правила 
проведення тесто-
вого оцінювання і 
вміє заповнювати 
бланки відповідей. 
Психологічна підго-
товленість передба-
чає вміння правиль-
но оцінити свої можливості та вико-
ристати час, відведений на виконан-
ня завдань. 

Технічно та психологічно підго-
товлений учень не губиться на іспи-

ті, не витрачає зайвого часу на спро-
би зрозуміти, як оформити роботу та 
не впадає в паніку в разі неможли-
вості виконати у відведений час усі 

завдання. 
Особливості підгото-
вки до ЗНО учителів 
та учнів 
 
Готуючись до зовнішньо-
го незалежного оціню-
вання кожен учень зами-
слюється «Що треба 
знати, щоб успішно 
пройти це випробуван-
ня?”  Вчителі та учні по-

винні знати, що зміст тесту з будь-
якого предмета визначається на 
основі таких документів: 

 Державний стандарт базової і 
повної загальної середньої освіти 

льних досягнень - 2009" Українсь-
кого центру оцінювання якості осві-
ти. 

-Цікавитися матеріалами тесту-
вання на сайті Вінницького регіона-
льного центру оцінювання якості 
освіти (ВРЦОЯО) та на сайті Украї-
нського центру оцінювання якості 
освіти (УЦОЯО). 

-Взяти участь у тренінгових тес-
туваннях на сайтах інших регіона-
льних центрів, адреси яких знахо-

- Визначити мету власного навчан-
ня; намагатися працювати самостій-
но; повторювати навчальний матері-
ал, систематизувати його, робити 
необхідні записи та періодично вико-
нувати тести.  

- Взяти участь у пробному тесту-
ванні 14 та 21 березня 2009 року для 
отримання навичок роботи з тестови-
ми матеріалами; детально опрацюва               
ти "Інформаційно-реєстраційний бю-
летень; зовнішнє оцінювання навча-

дяться у розділі "корисні..." на сайті 
Вінницького регіонального центру 
оцінювання якості освіти; пробне ко-
респондентське тестування, яке про-
водить редакція журналу "Вісник.. 
Тестування і моніторинг в осві-
ті" ("ТІМО"), надасть додаткову мож-
ливість отримати повну інформацію  
щодо проведення зовнішнього неза-
лежного оцінювання 2009 року та 
підготовки до вступу до вищих навча-
льних закладів. 

Поради   учням   при   підготовці   до   ЗНО 

Для успішної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання вчителю реко-
мендується підібрати комплект навчальних засобів: навчальні програми з предмета; 
"Інформаційні матеріали", підготовлені Українським центром оцінювання якості освіти; 
шкільні підручники, посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України; довід-
ники, збірники тестових завдань та інші, що рекомендовані МОН України та УЦОЯО.  

Готувати учнів до ЗНО рекомендуємо вчителю на етапах навчання: під час вивчення 
нового матеріалу; під час перевірки знань (тестові завдання різної форми для поетапного 
контролю, тематичні та підсумкові завдання); для закріплення нового матеріалу 
(індивідуальні й тестові вправи); як домашнє завдання (тестові завдання для самоконтро-
лю). Розглянути з учнями формат зошитів та зміст завдань винесених на пробне тесту-
вання 14.03 та 21.03.2008 р. Звернути увагу на типові помилки. 

У травні 2009 року вчителям-предметникам для учнів 11-класів при проведенні індивідуально-групових за-
нять реалізувати роботу з тестовими зошитами 2008, 2009 рр. 

Роль  учителя  в  підготовці  учнів 

(Затверджено Постановою Кабінету 
Міністрів України від 14.01.2004 р. № 
24); 
Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів з  предмета 
(Затверджено Міністерством освіти і 
науки України);  
Програма зовнішнього незалеж-

ного оцінювання  2009 року з пред-
мета (Затверджено Українським 
центром оцінювання якості освіти). 
Основну інформацію щодо підго-

товки до зовнішнього оцінювання з 
усіх предметів тестування розміше-
но в інформаційному збірнику 
"Зовнішнє незалежне оцінювання 
навчальних досягнень випускників 
загальноосвітніх закладів. 2008 
р." (Інформаційні матеріали / Україн-
ський центр оцінювання якості осві-
ти: Уклад.: І.Л.Лікарчук (наук. ред.) 
та  ін. - К., 2007. - 288с.). 

ЯК    ГОТУВАТИСЯ    ДО    ЗНО? 
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Тренуйтеся! Перед офіційним 
тестуванням варто розв'язувати 
якнайбільше тестів - просто заради 
тренування. Це дає можливість позна-
йомитись з типовими конструкціями 
тестових завдань, а також отрима-
ти досвід самоспостереження й опти-
мальної саморегуляції під час тесту-
вання. 

Поспішайте! Тренуйтеся (із 
секундоміром у руках. Засікайте час 
виконання тестів, обмежуйте його). 

Випробовуйте! У тренуваннях за-
стосовуйте правильну тактику, тоб-
то додержуйтеся всіх рекомендацій, 
як правильно вирішувати окреме за-
вдання або тест у цілому. Наприклад, 
не слід двічі перечитувати малозрозу-
мілу інструкцію, а потрібно відразу 
познайомитися з варіантами відпові-
дей. Тоді зміст відповідей прояснить 
вам, що ж саме є необхідним в інструк-
ції даного завдання. Це конкретний 
приклад тактики, яку треба випробу-
вати, її можна освоїти й ефективно 
застосувати тільки активно треную-
чись у тестуванні. 

Пропускайте! Треба навчитися про-
пускати важкі або незрозумілі завдан-

ня. Пам'ятайте: у тесті завжди знай-
дуться такі, з якими Ви обов'язково 
впораєтеся. Просто нерозумно недо-
брати балів тільки тому, що Ви не 
дійшли до цих завдань, а "застрягли" 
на тих, навчальний матеріал яких  
невідомий. Звичайно, така тактика 
може принести успіх не завжди. Якщо 
тест побудований за принципом 
«сходів» і починається з легких пи-
тань, то не варто пропускати всі пер-
ші завдання. 

Виключайте! Багато завдань 
можна швидше вирішити, не шукати 
відразу правильну відповідь, а послі-
довно виключати ті, які явно не під-
ходять. 

Думайте тільки  про поточ-
не завдання! Коли Ви бачите нове 
завдання, забувайте все, що було в 
попередньому. Думайте тільки про 
те, що кожне нове завдання - це на-
брати бали. 

Читайте завдання до кінця! 
Поспіх не повинен призводити до 
того, що Ви будете намагатися 
зрозуміти умови за першими словами 
і добудовувати кінцівку у своїй уяві. 
Це вірний спосіб зробити прикрі по-
милки в питаннях.  

Не засмучуйтеся! Навіть 
якщо Вам здається, що Ви допусти-
ли занадто багато помилок і просто 
завалили тест, пам’ятайте, що 
дуже часто таке відчуття є помил-
ковим: при порівнянні Ваших резуль-
татів з іншими може з'ясуватися, 
що інші допустили ще більше поми-
лок. У підсумку Ви одержите якщо не 
найвищий тестовий бал, то цілком 
пристойний. 

Заплануйте два кола! Спла-
нуйте час виконання тесту таким 
чином, щоб пройти всі завдання "по 
першому колу", і зможете поверну-
тися до складних завдань, які Вам 
довелося пропустити. 

Рекомендації  щодо  тактики  виконання  тестів 

років, результати зовнішнього оцінювання, визна-
чені у 12-бальній шкалі, будуть зараховуватися як 
результати державної підсумкової атестації без 
альтернативи. 
Результати за рейтинговою шкалою (від 100 ба-

лів до 200 балів) визначаються за виконання всього 
тесту. Тестовий бал учасника зовнішнього незале-
жного оцінювання обчислюється після сканування 
бланків відповідей А і Б, їх подальшої автоматичної 
обробки за допомогою комп'ютерних програмних 
засобів відповідно до схем оцінювання різних типів 
завдань. Кількість балів учасника зовнішнього неза-
лежного оцінювання за тест обчислюється як ариф-
метична сума всіх набраних балів за кожне і вико-
нане завдання тесту. Оцінка за шкалою [100-200] 
балів розраховується на основі тестових балів уча-
сника зовнішнього незалежного оцінювання за до-
помогою комп'ютерних програмних засобів. Резуль-
тати за [100-200]-бальною шкалою будуть зазначе-
ні в сертифікаті Українського центру оцінювання 
якості освіти. За результатами, зазначеними в сер-
тифікатах, проводитиметься конкурсний відбір се-
ред абітурієнтів.У кожному сертифікаті буде зазна-
чено РIN-код, за яким, зайшовши на спеціальну 
сторінку на сайті УЦОЯО, учасник зможе пересвід-
читися у вірогідності отриманих результатів. 

Результатами зовнішнього незалежного оціню-
вання  учасника є кількісна оцінка рівня його навча-
льних досягнень з певного предмета, що здійсню-
ється з використанням сучасних науково обґрунто-
ваних методів педагогічного тестування. 
Результати тестування будуть визначатися у двох 

шкалах: критеріальній (від 1 до 12 балів), яка вказує 
на  відповідність навчальних досягнень учасника тес-
тування вимогам навчальних програм з предмета 
оцінювання, та  рейтинговій (від 100 балів до 200 ба-
лів), що вказує на місце результату учасника (його 
рейтинг) серед результатів інших учасників. Зазначе-
ні в цих шкалах результати визначаються за різними 
методиками, тому їх не можна порівнювати. 

Результати за критеріальною шкалою (від 1 до 12 
балів),  отримані учасниками зовнішнього оцінюван-
ня, будуть зараховуватися як результати державної 
підсумкової атестації за курс середньої освіти з тих 
предметів, із яких учасник тестування проходив зов-
нішнє оцінювання, але лише за виконання субтесту 
(частини завдань), включених до тесту. Ці результати 
будуть централізовано надсилатися до за
гальноосвітніх навчальних закладів, які закінчують 
випускники, і не будуть зазначатися в сертифікатах. 
Випускникам загальноосвітніх навчальних закла-

дів 2009 року, на відміну від випускників попередніх 
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ня або несправність технічних 
засобів, що використовуються 
для проведення тестування), не-
правильні, на думку учасників 
ЗНО,  дії персоналу пункту тес-
тування; 

- природні та техногенні ка-
тастрофи, що зашкодили прохо-
дженню тестування; 

- групове запізнення на зовні-
шнє оцінювання учасників, під-
везення яких до пунктів тесту-
вання здійснювалося централізо-
вано органами управління осві-
тою. 

Учасник тестування може 
подати апеляцію щодо результа-
тів ЗНО, якщо є сумнів з при
воду об'єктивності визначення 
результатів. У такому випадку 
учасник тестування має право 
подати апеляційну заяву, зразок 
якої буде розміщено на сайті 
Українського центру оці
нювання якості освіти. Заяву мо-
жна подати до 15 липня 2009 
року особисто або надіслати реко-
мендованим поштовим відправ-
ленням до УЦОЯО або ВРЦОЯО.  

У разі надходження заяви 
поштою дата подання визнача-
ється за поштовим штемпелем.  

Розгляд апеляційної  заяви 

здійснюється комісією УЦОЯО 
впродовж 15 днів із часу її надхо-
дження. 

Після технічної та предмет-
ної експертиз, проведених фахо-
вою групою Українського центру 
оцінювання якості освіти, учас-
ник ЗНО отримає витяг з прото-
колу засідання апеляційної комі-

сії УЦОЯО та апеляційну картку 
учасника ЗНО, в якій подаються 
відповіді учасника, ключ до за-
вдань бланку А, бали, отримані 
учасником за кожне завдання, а 
також копія повторної перевірки 
бланку Б. 

 Заяви, які були подані пізніше 
встановленого терміну, розгля-
датися не будуть. 

Кожен учасник зовнішньо-
го незалежного оцінювання 
має право подати апеляцію: 

щодо порушення процедури ; 
    щодо результатів тестування. 
    Учасник ЗНО має право пода-
ти апеляцію на порушення про-
цедури, не покидаючи пункту 
тестування. Для цього потрібно 
подати відповідну апеляційну 
заяву відповідальному за пункт 
тестування або уповноваженій 
особі Українського центру оціню-
вання якості освіти. Бланк заяви 
знаходиться у відповідального за 
пункт тестування. Після запов-
нення заяви учасником ЗНО від-
повідальний за пункт тестуван-
ня або уповноважена особа УЦО-
ЯО зобов'язана її прийняти та 
видати розписку про отримання 
цієї заяви.  
Підставами для подання 

апеляційної заяви на пору-
шення умов проведення про
цедури можуть бути: 

-технологічні порушення 
(неправильний відлік часу, від-
сутність або пошкодження те
стових матеріалів, порушення 
цілісності пакетів, у яких упако-
вані тестові зошити, пошкоджен-

 

Сайт відділу освіти: 
Osvita-novog.at.ua вул. Соборності, 70 

м. Новоград-Волинський 

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

Телефон:  
(04141) 5-24-75;  
            5-33-54 
Ел. пошта: novog@i.ua вул. Соборності, 70 

м. Новоград-Волинський 

 Держава зацікавлена в 
керівниках, які вміють бачити 
та творчо вирішувати пробле-
ми, які виникають, гнучко 
адаптуватись до мінливих 
умов життя, володіють висо-
ким професіоналізмом. 

 Настав той момент, 
коли любити, навчати та 
створювати умови для 
розвитку дитини  
ми мусимо разом— 
сім'я і школа. 
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