
 

Чернівецька обласна державна адміністрація 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
 

25.09.2017                                         № 419 

 

Про проведення добровільного, 

анонімного тестування вчителів за 

завданнями ЗНО під час проходження 

курсів підвищення кваліфікації 

 

На виконання розпорядження Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 27.06.2017 № 471-р «Про проведення добровільного, 

анонімного тестування вчителів у форматі ЗНО під час проходження 

курсів підвищення кваліфікації», наказу Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації від 12.01.2017 № 11 «Про підвищення 

кваліфікації керівних і педагогічних кадрів навчальних закладів 

Чернівецької області при ІППОЧО у 2017 році» зі змінами, внесеними 

наказом ДОН від 30.01.2017 № 32,  з метою вдосконалення фахового рівня 

педагогічних працівників, підвищення їх компетентності щодо підготовки 

учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного 

оцінювання та якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах області 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам місцевих органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад: 

1.1. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з 

педагогічними працівниками щодо важливості вдосконалення фахового 

рівня, пошуку ефективних форм підвищення кваліфікації, в тому числі 

шляхом фахового тестування за завданнями ЗНО. 

1.2. Спрямувати роботу методичних служб районів, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, навчальних закладів області на дієві 

форми та методи підвищення фахового рівня педагогічних працівників, 

надання адресної науково-методичної й практичної допомоги вчителям 

щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього 

незалежного оцінювання з навчальних предметів. 

2. КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 

області» (Білянін Г.І.): 

2.1. Здійснювати супровід слухачів курсів підвищення кваліфікації 

для участі у добровільному, анонімному тестуванні за завданнями ЗНО 



згідно з графіками курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та проведення тестування. 

           2.2. Затвердити до 29.09.2017 кураторів навчальних груп з числа 

методистів відділу навчального забезпечення та дистанційної освіти 

ІППОЧО для відповідного супроводу слухачів курсів. 

3. КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних закладів області» (Прінько С.І.): 

3.1. Скласти та затвердити до 29.09.2017 графік проведення 

добровільного, анонімного тестування вчителів з базових дисциплін за 

завданнями ЗНО відповідно до затвердженого графіка курсів підвищення 

кваліфікації. 

3.2. Затвердити дорожню карту проведення добровільного, 

анонімного тестування вчителів-предметників, що додається. 

3.3. Використовувати для добровільного, анонімного тестування 

вчителів-предметників  завдання ЗНО минулих років. 

4. ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» 

(Цимбал О.В.) створити належні умови та забезпечити технічний супровід 

проведення тестування вчителів з базових дисциплін за завданнями ЗНО. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор Департаменту    О. Палійчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації 

25.09.2017 № 419 

  

ДОРОЖНЯ КАРТА 

проведення добровільного, анонімного тестування 

 вчителів-предметників 

 

 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні  

1.  Тестування вчителів-

предметників 

Відповідно до 

графіка 

Білянін Г.І. 

Прінько С.І. 

2.  Робота з тестовим 

програмним забезпеченням 

(введення завдань ЗНО 

минулих років) 

Напередодні 

тестувань з 

базових дисциплін 

Якименко Л.В. 

Лупул О.В. 

3.  
Проведення інструктажу з 

учителями-предметниками 

(інструкції додаються) 

Відповідно до 

графіка 

Відповідальні 

працівники 

Центру якості 

освіти 

4.  
Робота над виконанням тестів 

Відповідно до 

графіка 
Вчителі 

5.  Перегляд вчителями-

предметниками допущених 

помилок під час тестування 

Відповідно до 

графіка 
Вчителі 

6.  Написання відкритої частини 

з української, англійської, 

німецької, французької мов 

Упродовж  

1-1,5 години 
Вчителі 

7.  Перевірка відкритої частини з 

української, англійської, 

німецької, французької мов 

експертами 

Протягом семи 

робочих днів 

Експерти 

 

8.  Аналіз результатів тестувань 

вчителів-предметників під 

час проходження курсів 

Протягом десяти 

робочих днів 
Експерти  

9.  Розроблення методичних 

рекомендації за результатами 

анонімного, добровільного 

тестування 

Упродовж місяця  
Методисти 

ІППОЧО 

10.  

Проведення повторного 

тестування (за бажанням) 
Упродовж року 

Відповідальні 

працівники 

Центру якості 

освіти 


