Одеський регіональний центр
оцінювання якості освіти
презентує

Зареєструвалося

Задіяно ПТ

У т.ч. випускників
минулих років
Загалом

Всього

12831

4047

У тому У тому У тому
числі числі на числі
% від загальної
Всього на базі
базі
на базі
кількості
ЗНЗ
ПТНЗ
ВНЗ
зареєстрованих

31,5%

47

36

3

8

Явка абітурієнтів (%)

91,3
85,2

2008

2009
рік

86

86

2010

2011

17 701
18 000

15 197

16 000
14 000
12 000
10 000

8 000
6 000

4 203

4 905

4 000
747

2 000
0

Менше 124 балів

Від 124 до 150 балів

Від 150,5 до 172,5 балів

Від 173 до 190 балів

Вище 190 балів

200 балів

34

Загальноосвітній навчальний заклад

Кількість

Предмети

Одеська спеціалізована ЗОШ № 86

1

Укр. мова і літра

Одеський НВК «Надія»

2

Математика,
біологія

Одеський ліцей № 53

2

Математика

Одеська ЗОШ № 101

1

Математика

Одеський ліцей «Приморський»

2

Математика

Рішельєвський ліцей

4

Математика,
хімія

Одеська ЗОШ № 57

1

Біологія

Одеська гімназія № 8

1

Географія

Гімназія № 1 ім. А.П. Бистріної

1

Англ. мова

Загальноосвітній навчальний заклад

К-сть

Предмети

Білгород-Дністровська ЗОШ № 3

1

Фізика

Білгород-Дністровський НВК «ЗОШ ІІ
ступеня – ліцей»

5

Укр. мова і літ-ра,
фізика, матем.

Ізмаїльська спеціалізована ЗОШ № 1 ім. О.В.
Суворова

1

Укр. мова і літ-ра

Іллічівська гімназія № 1

1

Укр. мова і літ-ра

Балтський НВК «ЗОШ № 2 – гімназія»

1

Англ. мова

Болградський НВК «Спеціалізована школа ІІІІ ступенів – ліцей»

1

Біологія

Іллічівська ЗОШ № 7

3

Біологія, матем.

Іллічівська гімназія № 1

1

Математика

Ізмаїльський політехнічний ліцей

1

Математика

Роздільнянська ЗОШ № 2

1

Математика

 Неповний комплект реєстраційних документів
(відсутність реєстраційної картки, копії паспорту,
свідоцтва про народження, фотокарток, довідки з
навчального закладу або копії документу про
освіту).
 Невідповідності в документах абітурієнтів.

 Зазначення в заяві-реєстраційній картці
недостовірних даних.








Запізнення абітурієнтів до пунктів тестування.
Прибуття абітурієнтів до пунктів тестування
без паспортів, сертифікатів.
Використання шпаргалок, мобільних
телефонів.
Неправильне оформлення бланків відповідей,
внаслідок чого номер тестового зошита, із яким
працював абітурієнт, не співпадав з номером
його робочого місця, або взагалі не був
указаний у бланках відповідей.

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 09.08.2011 р. № 946 “Про зовнішнє
незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб,
які виявили бажання вступати до вищих
навчальних закладів України у 2012році ”
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26серпня 2011 року
за № 1006/19744

Витяг з наказу МОН України від 09.08.2011 №946
1. Провести в 2012 році зовнішнє незалежне оцінювання навчальних
досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних
закладів України, з української мови і літератури, історії України,
математики, біології, фізики, хімії, російської мови, географії, однієї з
іноземних мов (за вибором)
англійської, німецької, французької,
іспанської.
2. Установити, що в 2012 році результати зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів
системи загальної середньої освіти зараховуються як вступні
випробування до вищих навчальних закладів для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра(спеціаліста,
магістра медичного та ветеринарного спрямувань).
3.Українському центру оцінювання якості освіти (Зайцева
І.П.):
3.1.Забезпечити розроблення та укладання тестів з української
мови
і
літератури,історіїУкраїни,математики,біології,географії,фізики,хімії,росі
йської,англійської,німецької,французької,іспанської мов.
3.2.Здійснити переклад тестів з історії України, математики, біології,
географії, фізики, хімії кримськотатарською, молдовською,польською
російською, румунською, угорською мовами.

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА
СПОРТУ УКРАЇНИ


Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 14.10.2011 р. № 1192 “Про
внесення змін до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 09.08.2011
№946”

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2011 року за №1216/19954







1. Унести зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 09.08.2011 №946 “Про зовнішнє незалежне оцінювання
навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих
навчальних закладів України в 2012 році”, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26.08.2011 за № 1006/19744,виклавши пункти 1,3 у такій
редакції:
“1.Провести в 2012 році зовнішнє незалежне оцінювання навчальних
досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів
України, з української мови і літератури, історії України, всесвітньої історії ,
математики, біології, географії, фізики, хімії, російської мови, однієї з
іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.”
“3.Українському центру оцінювання якості освіти (Зайцева І.П.):
3.1.Забезпечити розроблення та укладання тестів з української мови і
літератури, історії України, всесвітньої історії, математики, біології, географії,
фізики, хімії, російської, англійської, німецької, французької, іспанської мов.

3.2.Здійснити переклад тестів з історії України, всесвітньої історії,
математики, біології, географії,
фізики, хімії кримськотатарською,
молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами.”



Наказ Міністерства освіти і науки , молоді та спорту
України від 14.07.2011 р. № 791“Про затвердження
програм зовнішнього незалежного оцінювання”



Наказ Міністерства освіти і науки , молоді та спорту
України від 12.10.2011 р. №1179 “Про затвердження
Умов прийому до вищих навчальних закладів
України в 2012 році”



Наказ Українського центру оцінювання якості
освіти від 17.10.2011 р. №92 “Про проведення
пробного зовнішнього оцінювання в 2012році”



Наказ Українського центру оцінювання якості
освіти від 27.10.2011 р. №94 ”Про внесення змін до
наказу Українського центру оцінювання якості
освіти від 17.10.2011 р. № 92”

1.Внести зміни до наказу Українського центру оцінювання якості
освіти від 17.10.2011 р. № 92
”Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2012
році” , виклавши пункти 1,5 у такій редакції:
“1.Затвердити графік проведення пробного зовнішнього незалежного
оцінювання:
24 березня 2012 р. - українська мова і література, іноземна
мова(англійська , німецька, французька, іспанська мова за вибором),
біологія, фізика, всесвітня історія.
31 березня 2012 р. - історія України, математика, хімія, географія,
російська мова”




ЗНО-2012 планується провести з 13 травня до 7 червня.



Навчальний рік буде завершено на 10-14 днів раніше.



Вступна кампанія до ВНЗ розпочнеться 2 липня 2012
року.



Тестування з української мови і літератури, математики,
історії України буде проведено у дві сесії.



До списку предметів, з яких можна проходити ЗНО,
додано всесвітню історію.



Результати ЗНО залишаються головною умовою вступу до
вищих навчальних закладів.

Зареєструватися для проходження пробного
ЗНО може будь-яка особа, яка бажає
ознайомитися
з
процедурою
проведення
зовнішнього незалежного оцінювання.
 Реєстрація для участі в пробному тестуванні
здійснюється на сайті ОРЦОЯО


www.test-center.od.ua
з 1 по 30 листопада 2011 року.

Предмет

Дата проведення
тестування

Українська мова і
література, іноземні
мови (англійська,
24 березня 2012
німецька, французька,
року
іспанська), біологія,
фізика, всесвітня історія
Історія України,
математика, хімія,
географія, російська
мова

31 березня 2012
року

Початок
тестування

11:00

11:00





Український центр оцінювання якості освіти:

www.testportal.gov.ua

Одеський регіональний центр оцінювання якості
освіти:

www.test-center.od.ua






Адреса: 65114, м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 26;
Телефон: (048) 784-69-95; Факс: (048) 784-89-32;
E-mail: rc.odesa@testportal.com.ua
Відділ інформаційних технологій:
(048) 784-89-36; (0482) 32-35-09;

