Миколаївська обласна державна адміністрація

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ
Н А К А З
29.09.2014 .

Миколаїв

№

593

.

Про проведення
апробації тестових завдань
Відповідно до п. 6, пп. 13 п. 11 Положення про департамент освіти, науки
та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого
розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації від
07.05.2013 № 136-р, листа Одеського регіонального центру оцінювання
якості освіти від 22.09.2014 № 08/01-1160 «Щодо апробації тестових завдань
на базі загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області», на
виконання наказу Українського центру оцінювання якості освіти
від 17.09.2014 р. № 96 «Про підготовку та проведення апробації тестових
завдань у режимі он-лайн», із метою наповнення банку якісними тестовими
завданнями та випробування нової моделі проведення апробації тестових
завдань у режимі он-лайн
Н А К А З У Ю:
1. Провести апробацію тестових завдань у режимі он-лайн із української мови,
географії, хімії, англійської мови відповідно до графіка (додаток 1) та
інструкцій з проведення апробації тестових завдань із застосуванням
комп’ютерних технологій (додаток 2), для реєстрації учасників апробації
тестових завдань у режимі он-лайн (додаток 3).
2. Начальникам відділів (управлінь) освіти Миколаївської міської ради
Деркач Ганні Іллівні, Жовтневої райдержадміністрації Палієнко Людмилі
Миколаївні сприяти проведенню апробації тестових завдань.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Додаток: 3 арк.
Директор департаменту

В. В. Мельніченко

Додаток 1
до наказу департаменту
освіти, науки та молоді
від 29.09.2014 № 593
Графік
проведення апробації тестових завдань
№
з/п
1.

Назва
предмета
Українська
мова

Дата, час
проведення
апробації
14.10.2014
10.00–11.00

Місце проведення
апробації

Кількість
учасників

Відповідальний за
апробацію

Миколаївська
загальноосвітня
ЗОШ I–III
ступенів № 51
Миколаївської
міської ради;

28

Даниленко Р. В.,
методист лабораторії
моніторингу якості
освіти МОІППО;

Миколаївський
ліцей «Педагог»
Миколаївської
міської ради;

11

Кулешова О. А.,
завідувач лабораторії
моніторингу якості
освіти МОІППО;

Загальноосвітня
санаторна школаінтернат I–III
ступенів № 4

11

Завірюха Л. В.,
заступник директора
МОІППО;

Полігонівська
ЗОШ I–III
ступенів
Жовтневої
районної ради

17

Таранова О. В.,
методист лабораторії
моніторингу якості
освіти МОІППО;

Первомайська
ЗОШ I–III
ступенів
Жовтневої
районної ради;

8

Пирожок С. І.,
завідувач МК відділу
освіти Жовтневої
райдержадміністрації

2.

3.

Хімія

Географія

14.10.2014
15.00–16.00

15.10.2014
15.00–16.00

Миколаївська
гімназія № 2
Миколаївської
міської ради;

8

Завірюха Л. В.,
заступник директора
МОІППО;

Миколаївська
загальноосвітня
ЗОШ I–III
ступенів № 24
Миколаївської
міської ради;

22

Кулешова О. А.,
завідувач лабораторії
моніторингу якості
освіти МОІППО;

Полігонівська
ЗОШ I–III
ступенів
Жовтневої
районної ради;

4

Таранова О. В.,
методист лабораторії
моніторингу якості
освіти МОІППО;

М.–Погорілівська
ЗОШ I–III
ступенів
Жовтневої
районної ради

11

Пирожок С. І.,
завідувач МК відділу
освіти Жовтневої
райдержадміністрації

Миколаївський
економічний
ліцей № 2
Миколаївської
міської ради;

8

Даниленко Р. В.,
методист лабораторії
моніторингу якості
освіти МОІППО;

Миколаївська
загальноосвітня
ЗОШ I–III
ступенів № 57
Миколаївської
міської ради;

27

Таранова О. В.,
методист лабораторії
моніторингу якості
освіти МОІППО;

М.–Погорілівська
ЗОШ I–III
ступенів
Жовтневої
районної ради

15
Пирожок С. І.,
завідувач МК відділу
освіти Жовтневої
райдержадміністрації

4.

Англійська
мова

16.10.2014
10.00–11.00

Директор МОІППО

Миколаївська
гімназія № 2
Миколаївської
міської ради;

8

Завірюха Л. В.,
заступник директора
МОІППО;

Миколаївська
ЗОШ І–ІІІ ступенів 32
№ 22 із
поглибленим
вивченням
англійської мови з
1-го класу
Миколаївської
міської ради;

Таранова О. В.,
методист лабораторії
моніторингу якості
освіти МОІППО;
Даниленко Р. В.,
методист лабораторії
моніторингу якості
освіти МОІППО;

Первомайська
ЗОШ I–III
ступенів
Жовтневої
районної ради;

Пирожок С. І.,
завідувач МК відділу
освіти Жовтневої
райдержадміністрації

15

А. М. Старєва

Додаток 2
до наказу департаменту
освіти, науки та молоді
від 29.09.2014 № 593
Інструкція
з проведення апробації тестових завдань із застосуванням
комп’ютерних технологій
Апробація проводиться відповідно до Положення про апробацію
тестових завдань, затвердженого наказом Українського центру оцінювання
якості освіти (далі – УЦОЯО) від 08.12.2008 р. № 221, у кабінетах
загальноосвітніх навчальних закладів, оснащених комп’ютерною технікою із
відповідним програмним забезпеченням.
Апробацію тестових завдань в аудиторіях проводить уповноважений
представник регіонального центру оцінювання якості освіти та працівники
навчального закладу.
Для апробації тестових завдань відводиться 40 хвилин.
Уповноважений представник регіонального центру оцінювання якості
освіти:
 ознайомлює учасників з умовами проведення онлайн-апробації;
 слідкує за дотриманням вимог до проведення апробації в аудиторіях
(не дозволяє учасникам користуватися мобільними телефонами,
калькуляторами, довідниками, словниками тощо; спілкуватися з
іншими учасниками апробації);
 не дає роз’яснень стосовно змісту завдань;
 записує до карти спостереження пропозиції чи зауваження (якщо такі
є);
 збирає чернетки учасників після завершення апробації та разом з
Картою спостереження передає їх до регіонального центру. (Заповнені
Карти спостереження передаються до ОРЦОЯО або в паперовому
вигляді, або відскановуються і передаються електронною поштою.
Чернетки знищуються уповноваженим представником регіонального
центру оцінювання якості освіти на місці або передаються для
знищення до ОРЦОЯО. Відповідальність за конфіденційність
матеріалів апробації покладається на уповноваженого представника
регіонального центру оцінювання якості освіти ) .
В аудиторії, де проводиться апробація:
 не повинно бути наочних матеріалів з навчальних дисциплін, з яких
проводиться апробація;
 кожен учасник апробації повинен бути заздалегідь зареєстрованим
відповідно до аудиторного списку, підготовленого ЗНЗ, сидіти за
окремим комп’ютером;

 учасники апробації за отриманим під час реєстрації логіном і паролем
заходять у свій персональний кабінет на сторінці реєстрації та
проходять тест;
 кожен учасник отримує 1 аркуш паперу формату А-4 для записів під
час
виконання завдань (чернетка!).
Переписувати та копіювати апробаційні тестові завдання заборонено!

Директор МОІППО

А. М. Старєва

Додаток 3
до наказу департаменту
освіти, науки та молоді
від 29.09.2014 № 593
Інструкція
для реєстрації учасників апробації тестових завдань у режимі он-лайн
Увага! Реєстрація для участі в апробації тестових завдань у режимі онлайн проходитиме у терміни з 29 вересня до 09 жовтня 2014 року.
Для участі в апробації необхідно зареєструватись на сайті
http://ap.test-on-line.com
Для реєстрації виконайте наступні кроки:
 Перейдіть за посиланням «ДЛЯ ПОЧАТКУ РЕЄСТРАЦІЇ НАТИСНІТЬ
ТУТ».
 Виберіть РЕГІОН, де знаходиться навчальний заклад, в якому Ви
навчаєтесь.
 Виберіть РАЙОН/МІСТО, де знаходиться навчальний заклад, в якому
Ви навчаєтесь.
 Виберіть НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, в якому Ви навчаєтесь.
 Виберіть ПРЕДМЕТ.
 Заповніть ФОРМУ ЗАЯВИ ( внесіть прізвище, ім'я, по батькові, вкажіть
стать, контактні дані, дайте згоду на збір та обробку персональних
даних). Натисніть кнопку «Відправити заяву на сервер».
 Перевірте вказані Вами дані та натисніть кнопку «Я підтверджую
правильність
інформації...»
та
збережіть
(роздрукуйте)
РЕЄСТРАЦІЙНУ КАРТКУ з логіном та паролем.
 В день апробації у визначений час з отриманим логіном і паролем
зайдіть у свій персональний кабінет на сторінці реєстрації та пройдіть
обраний Вами тест.

Директор МОІППО

А. М. Старєва

