ДЛЯ БАТЬКІВ
Про батьків і дітей
Особи, які супроводжують учнів, не можуть перебувати в приміщенні,
де відбувається тестування. Біля пунктів тестування чергують міліціонери і
карети швидкої допомоги.
У кожній аудиторії, де відбувається тестування, стоїть стілець для
громадського спостерігача. Громадським спостерігачем може бути
представник батьківського комітету чи журналіст. Він спостерігає за
проведенням зовнішнього оцінювання і не може втручатися в хід роботи в
аудиторії. Журналісти мають право проводити зйомку до моменту
оголошення початку роботи учнів над тестом. Якщо під час проведення
тестування громадський спостерігач вийшов з аудиторії, він не має права
повертатися, щоб не відволікати увагу учасників тестування.
Інструктор може позбавити учня права складати тест і випровадити з
аудиторії за:
• спробу складати тест за іншого учасника тестування;
• використання будь-яких посібників, пов’язаних з предметом
тестування;
• порушення дисципліни;
• спробу надати чи одержати допомогу, спілкування під час тестування в
будь-якій формі з іншою особою щодо змісту тесту;
• спробу винести тестові завдання з аудиторії, де проводиться
тестування, запізнення на початок тестування;
• спробу залишити кімнату без дозволу під час тестування;
• порушення правил поведінки, зазначених в інструкції чи записаних у
матеріалах зовнішнього оцінювання.
Результати складання тесту можуть бути анульовані, якщо будуть
порушені правила проходження зовнішнього оцінювання, на підставі
інформації, яку інструктор вносить до протоколу.
Тестові роботи учнів, кодовані за допомогою штрих-кодів і вкладені у
спеціальні пластикові пакети, працівники Державної служби спеціального
зв’язку забирають з пункту тестування і спецзв’язком доставляють до
Українського центру оцінювання якості освіти у Києві. Спецзв’язок
забезпечує охорону цілісності пакета з секретними матеріалами і його вмісту.
Пакет вважають неушкодженим, якщо з одного боку (а саме: де нанесено
лінію розрізу) він суцільний, а з інших боків є смуга з написом: «Український
центр оцінювання якості освіти». Відсутність такої смуги хоча б на одному з
указаних місць пакета свідчить про те, що його незаконно відкрили до
тестування, а потім запаяли і принесли в аудиторію.
Результати зовнішнього оцінювання опрацьовують за такою
схемою: бланки, до яких учасники тестування вносили відповіді на завдання

закритої форми (відповіді на тести з мови, математики, історії), сканують й
опрацьовують за допомогою комп’ютерної програми. Відкриті завдання з
розгорнутою відповіддю (творча робота з мови й математики) перевіряють
два або три незалежні екзаменатори за єдиними критеріями та схемами
оцінювання. До складу груп незалежних екзаменаторів запрошуються
досвідчені учителі шкіл, викладачі вузів, які пройшли попередню підготовку.
Роботи учасників тестування вони отримують закодованими.
Всі люди, причетні до підготовки матеріалів тестування, несуть
кримінальну і фінансову відповідальність за розголошення інформації.
Кому надають інформацію про результати зовнішнього оцінювання?
Інформацією про результати тестування можуть скористатися лише
його учасники, тобто випускники. Учень сам вирішує, повідомляти свою
оцінку дирекції школи чи ні. У школі випускник отримує сертифікат
Українського центру оцінювання якості освіти, у якому буде вказано його
результат. За бажанням учня результат зовнішнього оцінювання може бути
зараховано як бал державної підсумкової атестації (випускний екзамен з
предмета), а також як результат вступного іспиту до вищих навчальних
закладів.

