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ВСТУП 

«ГІДНА УКРАЇНА» 

Метою проекту «Гідна Україна» є підтримка незалежного громадського моніторингу й 
представництва та захисту громадських інтересів в пріоритетних сферах боротьби з корупцією. 

Діяльність проекту «Гідна Україна»  зосереджується на наступних сферах: 

• посилення судової реформи;  

• моніторинг виконавчої влади та запровадження етичних та адміністративних стандартів;  

• розробка та впровадження регуляторних процедур;   

• боротьба з корупцією в сфері вищої освіти.  

Проект виконується компанією Менеджмент Системс Інтернешнл (MSI, США) у партнерстві з 
українськими організаціями: Фундацією Україна - США, Творчим центром Каунтерпарт, Київським 
міжнародним інститутом соціології та Українським освітнім центром реформ. 

Фінансова підтримка надана Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 

Проект «Гідна Україна» складається з трьох основних компонентів. 

1. МОНІТОРИНГ СТАНУ КОРУПЦІЇ І РЕЗУЛЬТАТІВ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ УКРАЇНСЬКОГО УРЯДУ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ШЛЯХОМ проведення загальнонаціональних досліджень 
та досліджень пріоритетних сфер боротьби з корупцією. Завданнями таких досліджень є 
визначення рівня корупції в певних сферах та адміністративних процедурах; моніторинг 
ефективності заходів та кампаній по захисту громадських інтересів та впровадження реформ; 
готовність населення та державних інституцій включитись у подолання проявів корупції; 
демонстрація владі реальних об’єктивних причин та наслідків корупції у такий спосіб, об’єктивність 
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якого неможливо спростувати. В рамках даного напрямку проект «Гідна Україна» виконує наступну 
діяльність: 

• Кількісні та якісні дослідження з оцінки потреб неурядових організацій та потреб  журналістів, які  
мають намір проводити журналістські розслідування.   

• Щорічні загальнонаціональні опитування щодо стану корупції в Україні 

• Щорічні опитування щодо стану корупції у пріоритетних сферах, визначених Урядом України у 
програмі співробітництва із Корпорацією «Виклики тисячоліття» 

• Щомісячні опитування з певних питань, що стосуються стану та рівня корупції 

• Оцінку ефективності інформаційних та просвітницьких кампаній 

Українськими партнерами по втіленню даного напрямку є Київський міжнародний інститут 
соціології та компанія InMind (Київ). 

2. ПІДТРИМКА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ЗАХИСТУ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ. Діяльність в рамках цього 
напрямку проект «Гідна Україна» здійснює через своїх партнерів – дев’ять регіональних 
інформаційно-ресурсних центрів (РІРЦ) та Творчий центр Каунтерпарт (ТЦК). РІРЦи організовують 
та проводять тренінги та квартальні зустрічі, надають консультативну допомогу, спрямовану на 
розбудову спроможності організацій громадянського суспільства для здійснення кампаній з 
представництва та захисту громадських інтересів та проведення моніторингу діяльності влади, 
готовлять авторські матеріали для ЗМІ про діяльність грантоотримувачів Проекту та створюють 
умови для налагодження співпраці між органами влади та грантоотримувачами. Окрім того, 
Проект проводить грантові програми, спрямовані на підтримку ініціатив організацій 
громадянського суспільства, які адмініструються Творчим центром Каунтерпарт. 

3. ПІДТРИМКА ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ТА ІНШИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ З БОКУ ЗАСОБІВ 



 6 

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Проект «Гідна Україна» проводить інтенсивне навчання та конкурси з метою 
залучення журналістів до проведення професійних журналістських розслідувань з проблем 
корупції та ознайомлення громадськості з їх результатами. Цей компонент Проекту спрямовано на 
заохочення журналістів до усвідомлення їхньої ролі „вартових” у суспільстві. Для цього Проект: 

• Фінансує проведення кампаній адвокасі щодо покращення доступу до інформації та підтримки 
розробки та просунення законодавства, що регулює діяльність засобів масової інформації 
(наприклад, законодавства щодо доступу до інформації, ліцензіювання ЗМІ тощо), інноваційних 
медіа проектів та виготовлення інформаційних матеріалів з питань корупції. 

• Створив та підтримує діяльність 9 регіональних юридичних центрів для надання безкоштовної 
підтримки журналістів, які проводять антикорупційні журналістські розслідування, та ОГС, що 
протидіють корупції на місцях. 

• Проводить тренінги та консультації для журналістів з технології проведення журналістських 
розслідувань.  

• Надає індивідуальні гранти журналістам для проведення журналістських розслідувань.  

• Проводить тренінги та зустрічі з редакторами, продюсерами та власниками засобів масової 
інформації щодо важливості проведення журналістських розслідувань та опублікування 
матеріалів за результатами їх проведення. 

• Проводить щорічний Національний конкурс журналістських розслідувань та авторських 
матеріалів на тему корупції. 

Партнерами Проекту по втіленню діяльності по даному напрямку є Український центр освітніх 
реформ, Інститут розвитку регіональної преси, Асоціація медіа юристів та Інститут видавців 
періодичної преси. 
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«АЛЬЯНС» 

 

 

Донецькій громадській організації „Альянс” в серпні 2008 року виповнюється 10 років. За цей час 
організація реалізувала цілу низку програм та проектів.  

Своєю місією ми бачимо захист юридичних, соціальних та економічних прав молоді та жінок, а 
також їх лідерського потенціалу як невід’ємного процесу демократизації України.  

Знаковими проектами на шляху розвитку організації були 2-річна „Донецька міська школа 
лідерів” (за підтримки Управління у справах сім’ї, молоді та міжнародних відносин Донецької 
міського виконкому), „Створення мережі інформаційно-просвітницьких центрів з прав людини для 
молоді” (за підтримки Канадського фонду локальних ініціатив), „Всеукраїнська база даних та 
ресурсний центр Європейського волонтеріату” (постійна програма).  

Одним з найважливіших напрямків роботи молодіжної програми Донецької громадської 
організації „Альянс” було звернення до проблематики розбудови органів студентського 
самоврядування в Донецькій області. Адже саме студентські та молодіжні представництва - за 
умови їх реального функціонування (а не тільки формального, „кишенькового” або „паперового”) 
та використання ними існуючих механізмів захисту інтересів молоді – є основою та гарантією 
залучення молоді до прийняття рішень на місцевому та національному рівнях, і, таким чином, - до 
справедливого та гармонійного позиціонування молоді в нашому суспільстві. 

Проект «Розбудова механізмів подолання корупційних явищ в вищих навчальних закладах 
Донецької області та активізація студентських лідерів для подолання корупції в ВНЗ» який діє з 
лютого 2008 (15.02.2008) по вересень 2008 (30.07.2008) є логічним продовженням роботи за 
напрямком посилення організацій студентського самоврядування в ВНЗ Донеецької області. 
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Метою проекту є активація антикорупційної діяльності студентських самоврядувань та 
студентських ЗМІ для створення сталих умов для прозорості вищої освіти Донецької області, 
розбудова та поширення механізмів, які впливають на подолання корупції в ВНЗ „знизу”, а також 
посилення обізнаності студентства щодо застосування цих механізмів. 

Для досягнення цієї мети в рамках проекту були поставлені настпні завдання:  

1. Підготувати 20 лідерів організацій студентського самоврядування для втілення механізмів 
подолання корупційних явищ в ВНЗ. 

2. Провести навчання незалежних спостерігачів системи зовнішнього оцінювання. 

3. Провести громадський моніторинг прозорості та відкритості зовнішнього незалежного 
тестування. 

4. Проінформувати громадськості щодо прозорості системи зовнішнього оцінювання. 

Донецька громадська організація „Альянс” 

пр. Миру 8, оф. 406 
+38 062 338-4083 
+38 062 381-3600 
way_to_europe@mail.ru 
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РЕЦЕНЗІЯ  НА АНКЕТУ  УЧАСНИКА ЗОВНІШНЬОГО  НЕЗАЛЕЖНОГО  ТЕСТУВАННЯ  

 

Розроблена анкета учасника зовнішнього незалежного тестування має структуру та послідовність 
запитань які передбачють розвиток комунікації інтерв'юєра з респондентом: завоювання довіри, 
пробудження зацікавленості, бажання продовження бесіди та ін.  

Анкета починається зі вступної частини — звернення до респондента. У ньому визначена мета 
дослідження, спосіб заповнення анкети, далі йде "паспортичка", тобто демографічні відомості про 
опитуваних і також основна частина анкети з блоками запитань до опитуваних. Усі запитання 
поділяють на два основні типи: відкриті та закриті. Питання сформулювані максимально конкретно 
та точно, що позволяє не допускати неясності й неоднозначності. 

Анкета розрахована на анонімне опитування. 

При формулюванні запитань анкети виконані основні правила: однозначність, однакове розуміння 
змісту запитання респондентами; стислість, валідність, міра відповідності запитання анкети 
проблемі, що вивчається. 

10 хвилинне заповнювання анкети дозволяє уникнути психологічної втоми, та зниження уваги до 
анкети.  

Анкета розроблена відповідно вимогам. Може бути використана при соціологічному дослідженні. 

Доцент, кандидат наук Паніч О.О. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ 

АКТУАЛЬНІСТЬ  ДОСЛІДЖЕННЯ   

 

В основу національної системи зовнішнього оцінювання, яка запроваджується з 2006 року (згідно 
указу Президента України від 4 липня 2005 р. № 1013/2005) покладений технологічний цикл 
зовнішнього стандартизованого тестування, який протягом попередніх трьох років був 
розроблений і апробований у проекті „Центр тестових технологій” Міжнародного фонду 
«Відродження». 

Просвітницька діяльність проекту „Центр тестових технологій” серед освітян і громадськості щодо 
ефективності зовнішнього оцінювання як чинника подолання корупції в сфері екзаменів, 
цьогорічне проведення зовнішнього тестування вже на обов’язкових засадах, розроблення 
проектів нормативних документів і планування основних заходів, пов’язаних із зовнішнім 
тестуванням,- створили підґрунтя для впровадження системи на національному рівні. 

Громадськість мала можливість пересвідчитися, що існують об’єктивні механізми оцінки, здатні 
функціонувати на державному рівні. 

Поряд з цим все ще спостерігається недостатність поінформованість громадськості щодо ролі 
зовнішнього оцінювання, його особливостей, процедур та можливостей. 

Деякі верстви населення з недовірою сприймають реформу екзаменаційної системи, вважаючи її 
недостатньо прозорою та справедливою. У суспільстві також є прошарки, зацікавлені у збереженні 
корумпованості існуючої системи екзаменів. Для того, щоб національна система тестування 
працювала як ефективний антикорупційний чинник, вона повинна базуватися на відповідних 
технологіях і процедурах та підлягати громадському моніторингу. 

В рамках впровадження механізмів громадського моніторингу державної системи зовнішнього 
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оцінювання Донецька громадська організація „Альянс” проводила спостереження за процедурою 
тестування (друга сесія) та анонімні опитування учасників зовнішнього оцінювання з метою 
дослідити їх ставлення до системи тестування. 

Вироблені в ході дослідження рекомендації покликані сприяти вдосконаленню процедур 
зовнішнього тестування, забезпечити прозорість зовнішнього оцінювання на всіх етапах його 
проведення та підвищити рівень довіри суспільства до результатів тестування як надійної та 
об’єктивної оцінки навчальних досягнень учнів. 

 

ПІДСУМКИ  СПОСТЕРЕЖЕННЯ  ЗА ТЕСТУВАННЯМ  АБІТУРІЄНТІВ  

 

Метою спостереження є громадський контроль за проведенням зовнішнього оцінювання. 

Об’єкт спостереження – процес проведення незалежного тестування  

В ході  дослідження застосувалися такі методи: 

- Аналіз документів (законодавчих актів, наказів Міністерства освіти і науки України) стосовно 
порядка проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 
навчальних закладів системи загальної середньої освіти. 

- Спостереження за організацією та проведенням ЗНО. 

- Порівняльний аналіз процесу ЗНО з вимогами Міністерства освіти і науки України 

Інструменти: анкета та інструкція громадського спостерігача (Додаток А) для вивчення 
організації зовнішнього оцінювання. 

21 спостерігач ДГО «Альянс» проводили моніторинг тестування з української мови та літератури 
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(26.06.08), математики та  історіі України (27.06.08) на єдиному в Донецькій області пункті 
тестування в м. Донецьку (ДОНЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ, адреса: 83086, м.Донецьк, 
вул.Артема, 17) 

«Альянс» здійснювала спостереження за підтримки проекту «Гідна Україна» в рамках ініціативи 
«Розбудова механізмів подолання корупційних явищ в вищих навчальних закладах Донецької 
області та активізація студентських лідерів для подолання корупції в ВНЗ». 

За підсумками спостереження «Альянс» констатує, що тестування абітурієнтів з української мови 
та літератури та Історії України відбулося на належному організаційному рівні та з дотримання 
основних вимог та правил незалежного оцінювання. 

За підсумками спостереження «Альянс» зробила наступні висновки: 

Приміщення пункта тестування в загалом відповідали умовам проведення тестування. Наявна 
кількість аудиторій на пунктах тестування була достатньою, їх облаштування належним. 
Абітурієнти розміщувалися по 15 чоловік в аудиторії. Приміщення були забезпечені необхідними 
інформаційними матеріалами та вказівниками. Робота персоналу дозволила уникнути зайвого 
хаосу при реєстрації учасників тестування. Специфіка приміщеня пункта не дозволяла 
абітурієнтам користуватися в рекреаційних зонах забороненими засобами зв’язку. 

Незважаючи на відсутність централізованого механізму підвезення абітурієнтів до пунктів 
тестування, практично всі абітурієнти, що взяли участь у тестуванні, прибули на пункти тестування 
вчасно і організовано (1  особа запізнилась – 26.06.08). 

«Альянс» відзначає досить високий відсоток явки абітурієнтів на пункт тестування, 80% від 
зареєстрованих на пункті тестування, де були присутні спостерігачі «Альянс». 

Абітурієнти, в переважній більшості спокійно і відповідально поставилися до проходження тестів. 
Не зафіксовано грубих порушень і цілеспрямованих провокацій з їхнього боку.  
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«Альянс» відзначає ефективність проведеної підготовки персоналу пунктів тестування з боку 
Донецького Регіонального Українського центру оцінювання якості освіти (ДРУЦОЯО). 

Спостерігачів без проблем допустили на пункти тестування до початку реєстрації. Громадським 
спостерігачам були забезпечені прийнятні умови для роботи, відношення адміністрацій до їх 
присутності було лояльне. 

Всі абітурієнти були ознайомлені з процедурою подання апеляцій, не виникало проблем із 
запечатуванням виконаних робіт абітурієнтів. 
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РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ 

 

1. ВИБІРКА ТА МЕТОДОЛОГІЯ  

 

Метою даного опитування є дослідження відношення учасників зовнішнього назалежного 
оцінювання якості знань до процесу тестування. 

Об’єкт опитування – учасники другої сесії зовнішнього оцінювання якості знань. 

Для досягнення мети дослідження ставилися такі завдання: 

– визначити ступінь поінформованості про зовнішнє оцінювання; 

– оцінити ступінь прозорості та конфіденційності проходження тестування; 

– проаналізувати мотивацію участі в зовнішньому оцінюванні; 

– проаналізувати ступінь попередньої підготовки до тестування; 

– визначити ставлення до системи зовнішнього оцінювання з боку учасників ЗНО 

Інструментом опитування є анкета. (Додаток Б) 

Загальні характеристики виборки: 

Вибірка склала 200 участників ЗНО, що складає 21,5% від загальної кількості учасників.другої сесії 
ЗНО 
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За статтю респонденти представлені в такій пропорції: складають 57% дівчата 43% хлопці (Рис. 
1.1.) 

дівчата 43%

хлопці 57%

 

Рис. 1.1. Розподіл респондентів за статтю 
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Середній вік учасників другої сесії зовнішнього незалежного тестування – 22 роки. При цьому 
наймолодшому учасникові 16 років, найстаршому – 41 рік. 

Можна зробити висновок, що у другій сесії тестування приймали участь здебільшого ті, хто 
закінчив школу у попередні роки (57% - 2006 рік і раніше, 21% - 2007 рік; 2008 - 22%). (Рис. 1.2.) 

2008 рік
22%

2007 рік 
21%

2006 рік і раніше 

57%

 

Рис. 1.2. Розподіл респондентів в залежності від отримання атестата про середню 

освіту 
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2. ОЦІНКА ЯКОСТІ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ЗНО  

Незалежні спостерігачі були присутні у більшості аудиторій, що відображено у наступній діаграмі 
2.1. 
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Рис.2.1. Участь спостерігачів у ЗНТ 
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Якість організації зонвішнього оцінювання та ставлення до нього учнів певною мірою залежить від 
того, чи мають учні можливість подати офіційну скаргу у випадку порушення процедури 
тестування. В ході данного дослідження з’ясувалось, що рівень обізнаності участників щодо права 
подання апеляцій є достатньо високим (Рис. 2.2.). Цю інформацію вони чули від інструкторів на 
початку тестування. Кількість респондентів неуважно слухали інструктаж (8%), але про право та 
порядок подачі апеляціі іх проінформували інтерв'юєри, яки виконували ще роль інформаторів. 

знають

92%

не занають

8%

 

Рис. 2.2.Обізнанність абітурієнтів щодо права подачі апеляції у випадку порушення 
процедури тестування 
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Високий рівень обізнаності (92% та 89%) зумовлений належно організованим інструктажем щодо 
права подачі апеляції у пункті тестування. Необізнаність 8% та 11% респондентів відповідно 
можна розцінити як власне неуважне ставлення до наданої інформації. (Рис. 2.3.) 

не знають

11%

знають про свої права

89%

 

Рис. 2.3. Обізнанність щодо права подачі апеляції у випадку сумнівів щодо правильності 
перевірки 



 20 

94% респондентів відмічають відсутність порушень при проведенні тестування, що свідчить про 
належний рівень організації. Порушення з боку учасників тестування (3%) та з боку інструкторів  
(2%) – загалом належать, за думкою власне учасників, до непрямих суб’єктивних порушень.  А 
саме, учасники називають тільки вібрацію мобільних телефонів у сумках. Таки чином, при 
проведенні тестування були відсутні порушення процедури  (Рис. 2.4.) 

порушення з боку інструкторів
2%

важко відповісти

1%

порушення з боку 

участників тестування

3%

порушень не було

94%

 

Рис. 2.4. Розподіл відповідей щодо порушення процедур зовнішнього оцінювання  в аудиторіях під 

час тестування 
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3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ  СТАВЛЕННЯ  УЧАСТНИКІВ  ДО  ЗМІН  УМОВ  ПРИЙОМУ  ДО  ВНЗ  

Відтак, за результатами опитування з'ясувалось, що більшість вступників при можливості складати 
на вибір вступні іспити або тесування віддають перевагу традиційним вступним іспитам, ніж 
нововведеній системі зовнішнього незалежного тестування. (Рис. 3.1.) 
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Рис. 3.1. Розподіл власніх уподобань участників ЗНО 
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При цьому свої власні шанси до вступу за умови тестування участникі ЗНО розцінюють наступним 
чином (Рис. 3.2.) 

відмова від 

відповіді 
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шанси 

збільшуються
22%

шанси 
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Рис. 3.2. Оцінювання власних шансів абітурієентів на вступ за умови проведення 

зовнішнього тестування 
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38% респондентів вважають, що з введенням зовнішнього незалежного тестування їхні шанси на 
вступ зменшуються. 22% вважають, що шанси збільшаться, а 24% - що залишаться незмінними. 
Тобто більшість респондентів (46%) сприймають адекватно нововведення в системі вступу до 
ВНЗ.  

 

При цьому можна констатувати, що перш за все учасники тестування розраховують на власні 
сили. 62% респондентів не робили жодних зусиль для отримання гарантій складання зовнішнього 
незалежного тестування. Лише невелика кількість (16%) з них відвідувала підготовчі курси або 
індивідуальні заняття з репетитором (19%). (Рис. 3.3.) Можливо, це теж пояснюється віком 
учасників і роком їх отримання середньої освіти. 
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відмова відповідати
1%

пошук гарантій вступу до 

ВНЗ за знаннями чи за 

гроші
2%

навчання на підготовчих 
курсах
16%

заняття з репетитором
19%жодних зусиль

62%

 

Рис. 3.3. Використання додаткових механізмів для отримання гарантій складання 

зовнішнього тестування 
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Але при цьому спостерігається висока готовність респондентів платити гроші за гарантоване 
отримання високого результату тестування – загалом 50%. Плюс 15% тих, хто відмовився 
відповідати на поставлене запитання. Ранжування спостерігається за сумою, яку готові внести 
респонденти: 13% - готові заплатити не більше 1000 грн., 21% - від 1000 до 5000 грн., 14% - від 
5000 до 10000 грн, та 2% згодні заплатити більше 10 000 грн. І лише 35% виражають свою незгоду 
платити за отримання високого результату тестування. (Рис. 3.4.) 

відмовились від відповіді
15%

не згодні платити
35%

більше 10 000 грн.

2%
від 5000 до 10000 грн

14%

від 1000 до 5000 грн.

21%

не більше 1000 грн.

13%

Рис. 3.4. Згода заплатити за гарантоване отримання високого результату тестування 
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42% респондентів вважають, що проведення зовнішнього незалежного тестування сприятиме 
зниженню рівня корупції при вступ до ВНЗ, і 52% опитуваних мають протилежну точку зору. 

Аналіз останніх двох питань свідчить про досить великий відсоток готовності забезпечити власний 
вступ у ВНЗ корумпованими методами. Звідси і високий рівень недовіри щодо зниження рівня 
корупції при вступі до ВНЗ за умови проведення зовнішнього тестування (52%) (Рис. 3.5.) 

важко відповісти
6%

ні 
52%

так 
42%

 

Рис. 3.6. Оцінка впливу проведення зовнішнього тестування на зниження рівня корупції 
при вступі до ВНЗ 
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ВИСНОВКИ  

 

Дані, отримані в результаті доповідей учасників Зовнешнього Незалежного Тестування, на 
запитання анкети дають можливість зробити наступні висновки та рекомендації: 

1. Результати опитування показали, що незалежні спостерігачі були присутні у більшості 
аудиторій при проведені тестування. ДГО «Альянс» - єдина організація яка підготувала 
спостерігачів, котрі були присутні на другій сесіі ЗНО. 

2. В ході данного дослідження з’ясувалось, що рівень обізнаності участників щодо права 
подання апеляцій є достатньо високим. 

3. 94% респондентів відмічають відсутність порушень при проведенні тестування, що свідчить 
про належний рівень організації. 

4. За результатами опитування з'ясувалось, що більшість вступників при можливості складати 
на вибір вступні іспити або тесування віддають перевагу традиційним вступним іспитам, ніж 
нововведеній системі зовнішнього незалежного тестування. 

5. 46% респондентів сприймають адекватно нововведення в системі вступу до ВНЗ.  

6. Використання додаткових зусиль для отримання гарантій складання зовнішнього 
тестування   учасників тестування мінімальні, лише невелика кількість (16%) з них відвідувала 
підготовчі курси або індивідуальні заняття з репетитором (19%). 62% респондентів розраховують 
на власні сили.  

7. Спостерігається готовність респондентів платити гроші за гарантоване отримання високого 
результату тестування – загалом 50%. 
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ДОДАТКИ  

ДОДАТОК  А  

АНКЕТА ГРОМАДСЬКОГО  СПОСТЕРІГАЧА ТА ІНСТРУКЦІЇ  ДЛЯ  ГРОМАДСЬКОГО  
СПОСТЕРІГАЧА 

Правила та обов'язки Примітки про порушення 

Учасникам ЗНО треба своєчасно прибути до пункту тестування з паспортом 
та запрошенням, виданим Українським центром оцінювання якості освіти, або 
інформувати організаторів про об’єктивні причини, що перешкоджають узяти 
участь у зовнішньому оцінюванні. 

 

Під час проведення зовнішнього оцінювання працівники пункту тестування 
повинні мати ідентифікаційні картки (бейджи) із зазначенням прізвища, ім’я та 
по батькові 

 

Підготовка аудиторій тестування старшими інструкторами, інструкторами: 
повторна перевірка готовності приміщення аудиторії тестування, розміщення 
на (біля) вхідних дверях до аудиторії списку учасників зовнішнього оцінювання, 
нумерація робочих місць 

 

Відкриття контейнера з аудиторними пакетами тестових матеріалів 
здійснюється відповідальним за пункт тестування у присутності уповноваженої 
особи Українського або регіонального центру оцінювання якості освіти, 
старших інструкторів, громадських спостерігачів за півгодини до початку 
тестування. 
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Вручення аудиторних пакетів із тестовими матеріалами старшим інструкторам 
здійснюється відповідальним за пункт тестування з урахуванням мови, якою 
проводиться тестування у відповідній аудиторії. Факт отримання 
неушкодженого аудиторного пакета з тестовими матеріалами фіксується у 
відомості передання аудиторних тестових пакетів зовнішнього оцінювання. 

 

В аудиторіях тестування, в яких кількість учасників зовнішнього оцінювання 
становить 30 або 45 осіб, виконання процедурних вимог забезпечують один 
старший інструктор та по одному інструктору на кожні 15 учасників. 

 

Приміщення, в якому розміщено пункт тестування, має бути обладнане 
внутрішніми туалетами. 

 

Не користуватися під час зовнішнього оцінювання (в аудиторіях і 
приміщеннях пунктів тестування) в особистих інтересах, а також в інтересах 
інших осіб мобільними телефонами, фото- й відеоапаратурою, іншими 
технічними засобами, що можуть бути використані для приймання та 
передання будь-якої інформації; друкованими та рукописними матеріалами 
(підручники, посібники, записки тощо), які можуть бути використані як 
додаткові джерела інформації, необхідної для виконання тесту. 

 

Під час складання тесту не дозволяється: спілкуватися з іншими 
учасниками тестування, передавати різні матеріали, консультувати чи 
консультуватися тощо. 

 

Під час проведення зовнішнього оцінювання в пункті тестування, крім 
персоналу та учасників тестування, мають право перебувати: 
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- уповноважений Українського центру оцінювання якості освіти; 

- представники засобів масової інформації, громадські спостерігачі, які 
зареєструвалися в порядку, встановленому Українським центром оцінювання 
якості освіти; 

- медичні працівники та охорона. 

Після завершення виконання у встановленому порядку роботи над тестами 
всіма учасниками зовнішнього оцінювання, їхні тестові зошити, бланки 
відповідей, протокол проведення зовнішнього оцінювання, 
невикористані бланки відповідей, невикористані наліпки штрих-кодів, 
використаний сек’юр-пак поміщаються до нового сек’юр-пака на 
поверхню якого наклеюється наліпка штрих-коду з порядковим номером 
«0». Такий сек’юр-пак має бути скомплектований і закритий у присутності не 
менше трьох учасників зовнішнього оцінювання з цієї аудиторії тестування. 

 

 

Відповідальний за пункт тестування: 

- проводить інструктаж із громадськими спостерігачами; 

- створює належні умови для роботи громадських спостерігачів та осіб, які уповноважені 
Українським та регіональними центрами оцінювання якості освіти здійснювати контроль за 
дотриманням процедури проведення тестування; 

Помічник відповідального за пункт тестування:  

- відповідає за пропуск до пункту тестування учасників зовнішнього оцінювання, персоналу 
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пункту, громадських спостерігачів та інших осіб, які мають право перебувати в пункті тестування під 
час проведення зовнішнього оцінювання; 

Організація роботи пункту тестування 

Перший етап проводиться напередодні дня тестування, під час якого здійснюється підготовка 
приміщень, необхідних меблів, преревіряються інженерні системи, усуваються (локалізуються) 
травмонебезпечні фактори, блокуються шляхом опломбовуються паперовими стрічками аварійні 
виходи з пункту тестування та внутрішні приміщення, що не використовуються, нумеруються аудиторії 
тестування, вивішуються  інформаційні вказівники. 

Відповідальний за пункт тестування відкриває пакет регіонального центру оцінювання якості освіти з 
допоміжними матеріалами, аналізує якісний склад працівників пункту тестування, у разі необхідності 
приймає рішення про залучення осіб, які перебувають у резерві. 

Другий етап підготовки розпочинається за дві з половиною години, а завершується не пізніше ніж 
за годину до початку проведення зовнішнього оцінювання. Цей етап підготовки передбачає: 

проведення у присутності уповноваженої особи Українського або регіонального центру оцінювання 
якості освіти настановчої наради з персоналом пункту тестування; 

відкриття адміністративного пакета; 

закріплення уповноваженою особою Українського або регіонального центру оцінювання якості освіти 
старших інструкторів, інструкторів між аудиторіями тестування, вручення їм технологічних карт, 
аудиторних списків учасників зовнішнього незалежного оцінювання, бланків протоколів проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання, персональних наліпок з номерами робочих місць учасників 
зовнішнього незалежного оцінювання; 
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підготовка аудиторій тестування старшими інструкторами, інструкторами: повторна перевірка 
готовності приміщення аудиторії тестування, розміщення на (біля) вхідних дверях до аудиторії списку 
учасників зовнішнього оцінювання, нумерація робочих місць; 

У разі виявлення персоналом пункту тестування факту порушення учасником норм Порядку 
проведення зовнішнього оцінювання, вони мають повідомити про це уповноважену особу Українського 
чи регіонального центру оцінювання якості освіти, відповідального за пункт тестування або помічника 
відповідального за пункт тестування. Факт порушення норм фіксується в акті. Учасник зовнішнього 
оцінювання, який допустив порушення, видаляється за межі пункту тестування, його бланки відповідей 
приймаються старшим інструктором і передаються в установленому порядку до регіонального центру 
оцінювання якості освіти. 

Під час тестування учасники зовнішнього оцінювання мають право вийти за межі аудиторії, 
дотримуючись черговості. Одна особа повертається, друга – виходить. У разі виходу учасника 
зовнішнього оцінювання з аудиторії тестовий зошит і бланки відповідей мають бути залишені на 
столі старшого інструктора. Час виходу (повернення) з аудиторії тестування учасника зовнішнього 
оцінювання фіксується старшим інструктором на зворотній стороні бланка протоколу тестування. Час, 
використаний учасником зовнішнього оцінювання для індивідуальних потреб не компенсується. 

У випадку завершення роботи над тестом учасник зовнішнього оцінювання має здати старшому 
інструктору тестовий зошит і бланки відповідей. Факт передання бланків відповідей фіксується 
підписом учасника зовнішнього оцінювання у протоколі тестування. 

Сек’юр-пак із результатами виконання тестів і комплект тестових зошитів передаються 
відповідальному за пункт тестування, про що робиться відмітка у відомості передання аудиторних 
тестових пакетів зовнішнього незалежного оцінювання. 
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Сек’юр-пак із результатами виконання тестів, оформлені та завірені номерною печаткою відповідного 
регіонального центру оцінювання якості освіти документи (карти спостереження за проведенням 
зовнішнього незалежного оцінювання у пункті тестування, акт закриття/відкриття сховища для 
зберігання тестових матеріалів, акт розкриття/закриття контейнера (-ів) з тестовими матеріалами, 
відомість передачі аудиторних тестових пакетів зовнішнього незалежного оцінювання), заяви учасників 
зовнішнього оцінювання про порушення умов проведення зовнішнього оцінювання, акти виконання 
робіт персоналом пункту тестування поміщаються до контейнера, який опломбовується та 
надсилається відповідно до адресних ярликів, що надаються Українським центром оцінювання якості 
освіти. 

Громадський контроль. 

Громадський контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання в пункті тестування 
здійснюють громадські організації, представники засобів масової інформації, навчальних закладів, 
батьківських комітетів, піклувальних рад, які зареєструвалися в Українському, регіональних центрах 
оцінювання якості освіти або в пунктах тестування в порядку, встановленому Українським центром 
оцінювання якості освіти. 

Об’єктами громадського контролю в пункті тестування є: 

контроль за цілісністю контейнерів і пакетів з тестовими матеріалами, до їх відкриття у встановленому 
порядку; 

процедури проведення зовнішнього оцінювання в пункті тестування. 

Суб’єкти громадського контролю повинні дотримуватися правил, визначених Інструкцією громадського 
спостерігача, затвердженою Українським центром оцінювання якості освіти. 
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ДОДАТОК  Б   

АНКЕТА УЧАСНИКіВ  ЗОВНІШНЬОГО  НЕЗАЛЕЖНОГО  ТЕСТУВАННЯ  

 
АНКЕТА  участника внешнего независимого тестирования 

 
Название населенного пункта____________________________________________ 
Дата интервью_________________________________________________________ 

 
Поздравляем вас с прохождением внешнего тестирования! Чтобы снизить уровень коррупции в 

ВУЗах и защитить Ваши права при поступлении в высшие учебные заведения,  Донецкая 

общественная организация «Альянс» проводит анонимный опрос. Предоставленная вами 

информация будет использована только в исследовательских целях. Поэтому важно, чтобы 

ваши ответы были искренними.  

 

Инструкция: Прочитайте внимательно предложенные вопросы и отметьте тот вариант, который отражает 
Ваше мнение. 

 
1. Ваш пол: 
 

 
2.Возраст (полных лет) ____________________ 
 
3. В каком году Вы получили аттестат о среднем образовании: 

В 2008 году 1 

В 2007 году 2 

Женский 1 

Мужской 2     
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В 2006 и ранее 3 

 
4. Присутствовали ли при написании теста внешние наблюдатели 

Да, постоянно 1 

Да, короткое время 2 

Нет, не присутствовали 3 

Затрудняюсь ответить 4 

 
5. Знаете ли вы о своем праве подачи аппеляции в случае нарушения процедуры тестирования? 

Да 1 

Нет  2 

 
6. Знаете ли вы о своем праве подачи аппеляции, в случае если Вы сомневаетесь в правильности 

проверки определения результата? 

Да 1 

Нет  2 

 
7. Наблюдали ли Вы нарушения процедуры тестирования в Вашей аудитории? 

1 Да, со стороны участников тестирования 

Если да, то уточните 
 

2 Да, со стороны инструкторов 

Если да, то уточните 
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8. Если бы Вам предоставляли выбор сдачи вступительных экзаменов или внешнего тестирования при 

поступлении в ВУЗ, Вы бы сдавали: 

Вступительные экзамены 1 

Внешнее тестирование  2 

Затрудняюсь ответить 3 

 
9. При проведении внешнего тестирования Ваши шансы поступить в выбранный Вами ВУЗ: 

Уменьшаются 1 

Увеличиваются 2 

Останутся без изменения 3 

Затрудняюсь ответить 4 

Не буду отвечать 5 

 
10. Предпринимали ли Вы  дополнительные усилия, чтобы получить гарантии сдачи Внешнего 
тестирования: 
Обучение на подготовительных курсах 1 

Занятия с репетитором 2 

Поиск гарантии поступления в ВУЗ по знаниям или за деньги 3 

Нет 4 

 

Да, другие нарушения  
 

3 

Нет, нарушений не было 4 

Затрудняюсь ответить 5 
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Я не буду отвечать 5 

Другие (ваш вариант) 
 

 
11. Согласились бы Вы или Ваши родители заплатить за гарантированное получение высокого балла по 

результатам тестирования, если да, то какую максимальную сумму? 

Да, но не больше 1000 грн. 1 

Да,  от 1000 до 5000 грн. 2 

Да, от 5000 до 10 000 грн. 3 

Да,  свыше 10 000 грн. 4 

Нет 5 

Я не буду отвечать 6 

 
12. На Ваш взгляд, проведение внешнего тестирования может способствовать снижению уровня коррупции 
при поступлении в ВУЗ: 

Да 1 

Нет 2 

Затрудняюсь ответить 3 

 
Благодарим за участие!!!! 
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