
НАКАЗ

30.10.2017_                                         м. Хмельницький                        № 457-од/_83________

Про підготовку та проведення 
у 2017 /2018 навчальному році  
апробації тестових завдань  

Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання
та  моніторингу  якості  освіти,  затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів
України «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання
та  моніторингу  якості  освіти»  від  25  серпня  2004  року  № 1095  (в  редакції
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  08  липня  2015  року  №  533),
Положення  про  апробацію  завдань  зовнішнього  незалежного  оцінювання,
затвердженого  наказом  Українського  центру  оцінювання  якості  освіти  
від 25 квітня 2017 року № 64 «Про затвердження документів, що визначають
організаційні засади з розроблення, рецензування та апробації тестових завдань
для наповнення банка завдань зовнішнього незалежного оцінювання»

НАКАЗУЄМО:

1.  Затвердити  План-графік  заходів  щодо  організації  та  проведення
апробації тестових завдань у 2017/2018 навчальному році (далі – План-графік),
що додається.

2.  Начальнику  відділу  дошкільної,  загальної  середньої  освіти
Департаменту  освіти і  науки  Хмельницької  обласної  державної  адміністрації
Блажиєвській  В.М.  спільно з  Вінницьким регіональним центром оцінювання
якості освіти (Буняк Л.В.) організувати роботу з проведення апробації тестових
завдань упродовж 2017/2018 навчального року згідно з Планом-графіком.

3.  Керівникам  структурних  підрозділів  з  питань  освіти  міських  рад  та
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад:

3.1.  Сприяти  Вінницькому  регіональному  центру  оцінювання  якості
освіти  в  організації  та  проведенні  апробації  тестових  завдань  серед  учнів
загальноосвітніх навчальних закладів згідно з вимогами до вибірки учасників
апробації, що визначаються Українським центром оцінювання якості освіти. 

ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ



3.2. Визначати навчальні заклади, які планується залучити до апробації.
3.3. Забезпечувати належні умови для проведення апробації.
3.4. Пропонувати керівникам навчальних закладів залучати до апробації

тих  випускників,  які  орієнтовно  планують  обирати  відповідні  предмети  для
вступу до вищих навчальних закладів у 2018 році.

3.5.  Довести до відома вчителів навчальних закладів,  на базі  яких буде
проводитися  апробація,  що  її  результати  можна  зараховувати  (відповідно  до
наказу  керівника  навчального  закладу)  як  результати  тематичного
(підсумкового, поточного, тощо) оцінювання.

4.  Вінницькому  регіональному  центру  оцінювання  якості  освіти  
(Буняк Л.В.):

4.1.  Забезпечити  проведення  апробації  тестових  завдань  відповідно  до
Типової  інструкції  із  проведення  апробації  тестових  завдань, затвердженої
наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 25 квітня 2017 року
№ 64  «Про  затвердження  документів,  що  визначають  організаційні  засади  з
розроблення, рецензування та апробації тестових завдань для наповнення банка
завдань зовнішнього незалежного оцінювання». 

4.2.  Своєчасно  інформувати  керівників  загальноосвітніх  навчальних
закладів про результати учасників апробації (у тестових балах).

5.  Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника
директора  –  начальника  управління  освітньої  діяльності  та  організаційного
забезпечення  Департаменту  освіти і  науки  Хмельницької  обласної  державної
адміністрації  Дупляк Т.В. та заступника директора Вінницького регіонального
центру оцінювання якості освіти Марцеву Л.А.

Директор Департаменту освіти і науки 
Хмельницької обласної державної 
адміністрації

_________________ О. І. Фасоля

Директор Вінницького регіонального 
центру оцінювання якості освіти

________________Г. І. Кузьменко

       



ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільний наказ Департаменту освіти і науки 
Хмельницької обласної державної адміністрації 
та Вінницького регіонального центру 
оцінювання якості освіти 
30 жовтня 2017 р. № 457-од/83

  
ПЛАН-ГРАФІК

заходів щодо організації та проведення
апробації тестових завдань у 2017/2018 навчальному році

№
з/п

Зміст заходів Термін виконання Відповідальні
за виконання

1 Формування мережі закладів щодо 
проведення апробації за предметами 
зовнішнього оцінювання

За два тижні до
проведення апробації

Управління/
відділи освіти,

ВРЦОЯО
2 Визначення осіб, відповідальних за 

організацію проведення апробації 
тестових завдань у загальноосвітніх 
навчальних закладах,  та вчителів, які
залучатимуться до проведення 
апробації тестових завдань 

За два тижні до
проведення апробації

Управління/
відділи освіти,
директори ЗНЗ

3 Проведення опитування серед 
випускників з метою визначення 
переліку предметів, за якими вони 
бажають узяти участь в апробації  

За два тижні до
проведення апробації

Управління/
відділи освіти,
директори ЗНЗ

4 Підготовка списків учасників 
апробації

За тиждень до
проведення апробації

Директори
ЗНЗ

5 Проведення апробації тестових 
завдань на базі загальноосвітніх 
навчальних закладів 

За узгодженим
графіком

проведення апробації

ВРЦОЯО,
директори ЗНЗ

6 Організація сканування бланків 
відповідей учасників апробації, 
таблиць для відділу банку тестових 
завдань УЦОЯО

У триденний термін
після завершення

апробації

ВРЦОЯО 

7 Надання результатів учасників 
(у тестових балах) загальноосвітнім 
навчальним закладам

Не пізніше трьох
тижнів після

проведення апробації

ВРЦОЯО,
управління/

відділи освіти

Директор Департаменту освіти і науки 
Хмельницької обласної державної 
адміністрації

_________________ О. І. Фасоля

Директор Вінницького регіонального 
центру оцінювання якості освіти

________________Г. І. Кузьменко


