м. Херсон

І. Особливості проведення
оцінювання в 2020 році

зовнішнього

незалежного

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 травня № 635 «Деякі
питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» встановлено, що
зовнішнє незалежне оцінювання в 2020 році проводитиметься з 21 травня до 17 липня.
Відповідно до зазначеного наказу кожен зареєстрований учасник має право
скласти тести не більше як із чотирьох навчальних предметів із затвердженого
Переліку: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія,
фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.
Учням , (слухачам, студентам) закладів загальної середньої освіти, професійної
(професійно-технічної), вищої освіти, які в 2020 році завершують здобуття повної
загальної середньої освіти, результати ЗНО з трьох навчальних предметів
зараховуються як результати державної підсумкової атестації. Це такі предмети, як:
- українська мові і література (українська мова);
- математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття) (за вибором
здобувача освіти);
- один із навчальних предметів із переліку: історія України, математика, біологія,
географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька
мова (за вибором здобувача освіти).
У 2020 році здобувачі повної загальної середньої освіти, яким результат
зовнішнього оцінювання з іноземної мови має зараховуватися як оцінка за державну
підсумкову атестацію, отримують її за результатами виконання завдань:
- рівня стандарту, якщо вивчали відповідний навчальний предмет на рівні
стандарту;
- рівня стандарту та профільного рівня, якщо вивчали відповідний навчальний
предмет на профільному рівні.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури
(української мови), математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ
століття) можуть зараховуватися як результати атестації для студентів закладів
вищої освіти, які скористалися правом повторного складання ДПА у формі ЗНО.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 9 липня 2019 року № 947
«Про підготовку до проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
затверджено Календарний план підготовки та проведення в 2020 році зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти.
Відповідно до наказу реєстрація (перереєстрація) осіб для участі у зовнішньому
незалежному оцінюванні триватиме з 3 лютого до 24 березня 2020 року.
УВАГА !!! Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів,
студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 17 березня 2020 року.
До 30 квітня 2020 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх
інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце
проведення тестувань.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання
з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників
тестування до 24 червня 2020 року.
Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам зовнішнього незалежного
оцінювання, затвердженим наказами Міністерства освіти і науки України від 26 червня
2018 року № 696, від 20 грудня 2018 року № 1426.
(http://testportal.gov.ua/2019/07/04/shho-vidomo-pro-zno-2020/,
http://testportal.gov.ua/2019/07/10/vidomi-terminy-provedennya-zno-2020/)

ІІ. Незалежне тестування учасників сертифікації

педагогічних працівників
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1190 «Про
затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» затверджено
Положення, яке встановлює порядок проведення сертифікації педагогічних
працівників. Наказом Міністерства соціальної політики від 10 серпня 2018 року № 1143
затверджений професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної
середньої освіти».
Незалежне тестування фахових знань і
вмінь учасників сертифікації
педагогічних працівників відбудеться

31 жовтня 2019 року.
Не пізніше 17 жовтня 2019 року в
«Кабінеті
учасника
сертифікації»
будуть розміщені листи-виклики, де
буде вміщено інформацію про місце
(найменування та адреса пункту
тестування), дату та час проведення
незалежного тестування.
У «Кабінеті учасника сертифікації» також розміщені:
1. Програма незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової
школи.
2. Правила проходження у 2019 році незалежного тестування фахових знань і вмінь
учасників сертифікації педагогічних працівників.

Допуск учасників сертифікації до пунктів тестування
здійснюватиметься з 10-15 до 10.50 за умови пред’явлення:
1. паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (копія паспорта або іншого
документа, що посвідчує особу, не дає права на допуск учасника сертифікації до
пункту тестування);
2. листа-виклику.
Учасник сертифікації, документи якого містять розбіжності в персональних
даних, повинен також надати копію відповідного документа (свідоцтва про зміну імені
(прізвища, власного імені, по батькові) та/або свідоцтва про шлюб, та/або розірвання
шлюбу).
Тест укладений українською мовою та містить 100 завдань, які розподілені
відповідно до розділів/підрозділів Програми незалежного тестування та
Характеристики тесту.
На виконання тесту відведено 180 хвилин.

ІІІ. Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту ЄВІ
Наказом Міністерства освіти і
науки України від 16 липня 2019
року № 985 «Щодо проведення у
2019 році спеціально організованої
сесії єдиного вступного іспиту»
встановлено, що
спеціально організована сесія
вступного випробування з
іноземної мови
для вступу на навчання для
здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня вищої освіти
(освітньо-кваліфікаційного
рівня
спеціаліста) відбудеться

05 листопада 2019 року
Ця сесія ЄВІ проводиться за
рахунок коштів фізичних та/або
юридичних осіб в установленому
законодавством порядку для вступників, які:
 зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно
скласти ЄВІ (повторна реєстрація обов’язкова);
 не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.
Вартість послуги з проведення спеціально організованої сесії ЄВІ встановлена
Українським центром оцінювання якості освіти – 495 гривень.
Реєстрація вступників для участі в спеціально організованій сесії ЄВІ
триватиме з 07 до 15 жовтня 2019 року. Її здійснюватиме приймальна комісія одного
із закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному
відборі.
Вступник вважатиметься зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа
та сплати коштів на рахунок Українського центру для оплати послуг із проведення
Українським центром та його регіональними підрозділами вступних випробувань.
Пункти тестування будуть створені в містах Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську,
Києві, Львові, Слов’янську, Одесі, Херсоні, Харкові.
Результати спеціальної сесії ЄВІ можна буде використати для вступу 2019 року
тільки на контракт
(http://testportal.gov.ua/2019/07/17/spetsialno-organizovana-sesiya-yevi/).

ІV. Графік проведення вебінарів у ІІ півріччі 2019 року
Дата
проведення

25 жовтня

Учасники

Тема

Керівники, спеціалісти обласних і
Проведення
незалежного
місцевих ОУО.
оцінювання знань та вмінь
учасників
сертифікації
Відповідальні
за
проведення
педагогічних працівників.
зовнішнього оцінювання в округах
зовнішнього оцінювання.
Завдання органів управління
освітою,
методичних служб,
Керівники
закладів
загальної
закладів освіти щодо підготовки
середньої, професійної (професійнодо ЗНО-2020 р.
технічної) вищої освіти.

21
листопада

Організація
та
проведення
Науково-педагогічні і педагогічні
інформаційної кампанії з питань
працівники
закладів
системи
ЗНО-2020.
післядипломної освіти.
Керівники, спеціалісти обласних і
Порядок оновлення інформації
місцевих ОУО.
про заклади освіти в ІТС
Відповідальні
за
проведення УЦОЯО.
зовнішнього оцінювання в округах
Опис функціоналу веб-сервізу
зовнішнього оцінювання
«Кабінет керівника закладу
Керівники
закладів
загальної освіти»
середньої, професійної (професійнотехнічної) вищої освіти
Керівники, спеціалісти обласних і Стан оновлення інформації про
місцевих ОУО.
заклади освіти в ІТС УЦОЯО.

12 грудня

Відповідальні
за
проведення
зовнішнього оцінювання в округах Особливості
проведення
зовнішнього оцінювання.
пробного ЗНО в 2020 році.
Керівники
закладів
загальної Порядок реєстрації осіб, які
середньої, професійної (професійно- виявили бажання брати участь у
технічної) вищої освіти.
ПЗНО.
Представники
батьківської
громадськості.

Початок вебінару: 14.30 (прохання до початку вебінару про свою участь
повідомити в чаті, зазначивши назву закладу чи установи).

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