
ПЛАН 

обробки матеріалів і визначення результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і літератури 
 

№ 

з/п 

Зміст заходу Строк виконання 

1 Проведення зовнішнього незалежного оцінювання 24.04.2015 

2 Ухвалення ключів відповідей предметними фаховими 

комісіями з української мови та з української 

літератури 

24.04.2015 

3 Подання до регіональних центрів оцінювання якості 

освіти заяв щодо участі в додатковій сесії з певного 

предмета учасниками зовнішнього незалежного 

оцінювання, які не змогли взяти участь в основній 

сесії через причини, які не залежали від їх дій та волі, 

та на які вони не можуть вплинути 

24 – 30.04.2015 

 

4 Доставка матеріалів до пунктів обробки, початок 

обробки матеріалів зовнішнього незалежного 

оцінювання 

25 – 27.04.2015 

5 Ухвалення схеми оцінювання завдань відкритої форми 

з розгорнутою відповіддю предметною фаховою 

комісією з української мови  

27.04.2015 

 

6 Засідання регіональних експертних груп з питань 

визначення результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання щодо експертної оцінки сертифікаційних 

завдань та підготовки висновків щодо порога 

«склав/не склав» за методом Ангоффа 

25 – 27.04.2015 

 

7 Початок перевірки завдань із розгорнутою відповіддю 28.04.2015 

8 Завершення обробки бланків відповідей типу А  до 05.05.2015 

9 Формування звіту за підсумком експрес-аналізу 

результатів обробки сертифікаційних робіт (бланки А) 

до 06.05.2015 

10 Розгляд апеляційною комісією підсумків експрес-

аналізу результатів обробки сертифікаційних робіт 

(бланки А) та прийняття рішення про доцільність чи 

недоцільність винесення питання про повторну 

експертну оцінку тестових завдань і встановлення 

правильних відповідей до них 

до 07.05.2015 

11 Засідання предметної фахової комісії (якщо буде 

прийняте апеляційною комісією рішення про 

доцільність його проведення) для повторної 

експертної оцінки тестових завдань і встановлення 

правильних відповідей до них 

до 08.05.2015 

12 Завершення перевірки завдань із розгорнутою 

відповіддю 

до 06.05.2015 

13 Завершення обробки бланків відповідей усіх типів до 08.05.2015 
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14 Розгляд регламентними комісіями фактів, що виявлені 

в ході обробки сертифікаційних робіт, документів 

пунктів проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, які можуть вплинути на результати 

зовнішнього незалежного оцінювання 

до 08.05.2015 

15 Розгляд апеляційною комісією клопотань 

регіональних центрів оцінювання якості освіти щодо 

проведення додаткового вивчення фактів, які можуть 

вплинути на об’єктивність визначення результатів 

11.05.2015 

16 Засідання експертної комісії з питань визначення 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що 

використовуються як державна підсумкова атестація, 

при Українському центру оцінювання якості освіти 

(ухвалення таблиці відповідності тестових балів 

оцінкам рівнів навчальних досягнень за шкалою 1-12 

балів) 

12.05.2015 

17 Засідання експертної комісії з питань визначення 

результатів зовнішнього оцінювання, що 

використовуються під час прийому до навчальних 

закладів (встановлення порога «склав/не склав», 

ухвалення таблиці відповідності тестових балів 

рейтинговій оцінці за шкалою 100 - 200 балів) 

12.05.2015 

18 Оголошення результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і літератури 
12.05.2015 

19 Розгляд апеляційних заяв щодо результатів 

зовнішнього незалежного оцінювання з української 

мови і літератури 

з 12.05.2015 

20 Надсилання загальноосвітнім навчальним закладам 

відомостей результатів державної підсумкової 

атестації з української мови випускників 

до 15.05.2015 

 

 

 

 


