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Керівникам закладів освіти громади

Про інформаційне забезпечення 
РК.-кампанії процедур ЗНО-2022 та 
моніторингових досліджень якості освіти

Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Острозької 
міської ради повідомляє, що Рівненський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти продовжує РК-кампанію щодо підготовки процедур 
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень якості 
освіти у 2022 році.

Роз’яснювальна робота щодо процедур зовнішнього незалежного 
оцінювання та моніторингових досліджень якості освіти проводиться 
працівниками кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти через загальний 
Форум порталу «Освіта Рівненщини», на якому створено для онлайнового 
консультування освітян Рівненщини, учнів та їх батьків 13 тем із питань, які 
стосуються процедур ЗНО та моніторингу якості освіти.

Детальну інформацію про теми, наповнення та гіперпокликання на них 
уміщено в додатку.

Додаток: «Інформація щодо тем загального форуму порталу «Освіта 
Рівненщини», які висвітлюють важливі питання підготовки до проведення ЗНО 
та моніторингових досліджень якості освіти в Рівненській області» на 4 арк в 
1 прим.

Начальник управління освіти,
молоді та спорту Віктор САМЧУК
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Наталія Кузьменко, 2-34-07



Додаток
до листа управління освіти, 
молоді та спорту виконкому 
Острозької міської ради 
від 10.11.2021 №168

Інформація щодо тем загального форуму порталу «Освіта Рівненщини»,
які висвітлюють важливі питання підготовки до проведення ЗНО та 

моніторингових досліджень якості освіти в Рівненській області

Усі нормативно-правові документи, які регулюють діяльність із питань 
моніторингу якості освіти (моніторингових досліджень), організації та 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання розміщено на порталі 
«Освіта Рівненщини».

Враховуючи значні зміни, що стосуються організації та проведення ЗНО 
у 2022 році, значну кількість осіб, яка потребує оперативного донесення всієї 
інформації, коментарів, обміну думок, консультацій щодо умов, формату 
проведення ЗНО, традиційно на порталі «Освіта Рівненщини» у розділі 
«Загальний форум» з актуальних тем (ЗНО, ДПА, експертиза якості освіти, 
моніторинг якості освіти), доступ до яких мають не лише зареєстровані 
користувачі (вчителі, педагоги, адміністрація ЗО тощо), а й учні, їх батьки, 
широке коло громадськості, будуть функціонувати теми з важливих питань.

Отримувати інформацію можна за вказаним гіперпосиланням 
Ьйр ://гіУпео5УЇ1а. ощ. иа/соттішіґу/Гогиш/ігкіех.рЬр/Іогит 1 / або
\¥Л¥УУ.гіУПео5УІіа.от.иа. вибравши у розділі «Спілкування» підрозділ «Загальний 
форум», на якому розміщено 13 тем, що стосуються питань ЗНО, (ДПА у формі 
ЗНО) та моніторингу якості освіти.

У темах ФОРУМУ відвідувачі можуть задавати запитання та оперативно 
отримувати на них відповіді. Окрім цього кожна тема має кнопку 
«Підписатися» (її бачать лише зареєстровані та авторизовані користувачі), якщо 
натиснути на цю кнопку, то Ви автоматично будете отримувати сповіщення про 
появу новин у даній темі. Форуми ведуть працівники кабінету ЗНО та 
моніторингу якості освіти Рівненського 011ШО.

ТЕМА № 1. Вступна кампанія до закладів вищої освіти України у 2022
році

У цій темі розміщується загальна інформація щодо вступної кампанії у 
2022 році, умов прийому до вищих навчальних закладів (загальні), порядок 
рейтингового відбору абітурієнтів тощо.

Просимо звернути увагу, що у 2022 році абітурієнти під час реєстрації на 
ЗНО будуть встановлювати пріоритетність обраних ЗВО спеціальностей так, як 
це було у 2015 -  2021 роках.

Перелік вступних іспитів абітурієнт дізнається у приймальній комісії 
ЗВО, коли ознайомлюється із його Умовами прийому.

ТЕМА № 2. Інструктивно-методичні наради, навчальні семінари, 
вебінари з питань підготовки до проведення ЗНО-2022 та моніторингових 
досліджень у 2021-2022 навчальному році, є актуальною для працівників



органів управління освітою райдержадміністрацій, територіальних громад 
Рівненщини, закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвшцої, 
загальної середньої освіти, які відповідають за організацію та проведення 
процедур ЗНО, експертизи якості освіти та моніторингу якості освіти на місцях. 
Окрім того, що завжди надсилаємо на електронну пошту офіційного листа, 
будемо розміщувати повідомлення щодо проведення таких заходів на цьому 
форумі, прикріплюватиме необхідні інформаційно-методичні матеріали; 
повідомлення про заходи розміщуються на сайті.

Можна пропонувати теми для нарад, семінарів, лекцій, виступів, 
дискусій.

ТЕМА № 3. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2022 році
Пропонована тема буде висвітлювати всю необхідну інформацію щодо 

умов участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Пробне 
тестування дає учням можливість психологічно адаптуватись до процедури, а 
це суттєво спрощує участь в основній сесії. Просимо максимально сприяти 
учням 11-х класів, студентам у реєстрації на пробне тестування, пропонувати 
брати участь у процедурах пробного ЗНО можна й учням 10-х класів або й 
учням 9-х класів закладів ЗСО, наприклад, з української мови.

ТЕМА № 4. Зовнішнє незалежне оцінювання у 2022 ропі: ДПА у формі 
ЗНО в закладах ЗСО. ЩПТЮ. Фахової передвшцої освіти Ця тема вміщує 
посилання на нормативно-правову базу Закони України, Постанови Кабінету 
Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Українського центру 
оцінювання якості освіти, департаменту освіти і науки Рівненської ОДА, 
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти про 
умови, терміни та формат проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 
2022 році, державної підсумкової атестації (далі -  ДПА) випускників 11-х 
класів, студентів закладів загальної середньої освіти, П(ПТ)0, фахової 
передвшцої освіти у формі ЗНО.

ТЕМА № 5. Вступні випробування до магістратури за технологією ЗНО у 
2022 році - ЄВІ та ЄФВВ

У цій темі буде вміщуватись актуальна інформація щодо проведення 
процедур вступних випробувань до магістратури за технологією ЗНО у 2022 
році з іноземної мови -  ЄВІ (єдиний вступний іспит) та ЄФВВ (єдине фахове 
вступне випробування з права), що працюють в Україні з 2017 року.

ТЕМА № 6. Міжнародне моніторингове дослідження якості освіти РІ8А- 
2022: основний етап

У темі форуму подаються відомості про підготовку до проведення в 
України, зокрема в Рівненській області, міжнародного порівняльного 
моніторингового дослідження якості освіти; про участь України в основному 
етапі дослідженні РІ8А-2022.

ТЕМА № 7. РІЗА в центрі уваги. Результати міжнародного
моніторингового дослідження. Україна

Пропонована тема містить інформацію про результати участі країн світу, 
зокрема й України, в основному етапі дослідження РІ8А-2018, аналітичні 
матеріали цікаві та приктичні, спонукають до роздумів не лише освітянську 
спільноту, а й широке суспільне коло.



ТЕМА № 8. Експертиза якості освіти: апробація тестових завдань для 
наповнення банку тестів Українського центру оцінювання якості освіти.

Тема форуму повідомлятиме про заходи, спрямовані на проведення 
апробації тестових завдань для наповнення банку тестових завдань УЦОЯО. 
Участь в апробації будуть брати ті заклади освіти, які будуть визначені 
наказами У ОН РОДА.

ТЕМА № 9. Експертиза якості освіти: підготовка експертів -  кандидатів у 
вчителі-екзаменатори з української мови та літератури

Пропонована тема буде актуальною для тих освітян, які виявляють 
бажання працювати в пункті перевірки вчителями-екзаменаторами, яких 
Львівський РЦОЯО, після проведення циклу навчань та сертифікації, залучає 
до перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт учасників ЗНО з 
української мови, української мови та літератури.

ТЕМА № 10. Експертиза якості освіти: підготовка експертів -  вчителів- 
екзаменаторів з математики

Тема буде актуальною для тих освітян, які виявляють бажання працювати 
в пункті перевірки вчителями-екзаменаторами, яких Львівський РЦОЯО, після 
проведення циклу навчань та сертифікації, залучає до перевірки відкритої 
частини сертифікаційних робіт учасників ЗНО з математики.

ТЕМА № 11. Експертиза якості освіти: підготовка експертів -  вчителів- 
екзаменаторів з англійської мови.

Ця тема буде актуальною для тих освітян, які виявляють бажання 
працювати в пункті перевірки вчителями-екзаменаторами, яких Львівський 
РЦОЯО, після проведення циклу навчань та сертифікації, залучає до перевірки 
відкритої частини сертифікаційних робіт учасників ЗНО з англійської мови.

ТЕМА № 12. ЗНО: українська література. Учням. Письменники, якими їх 
не вивчають у школі.

Пропонована тема містить повідомлення про життя, творчу діяльність 
українських письменників. Формат матеріалу дозволяє відкрити для себе 
письменника таким, яким його не вивчають у шкільному курсі з української 
літератури.

Окрім цього в тему включені повідомлення про те, де можна знайти 
екранізацію тих художніх творів, які є в програмі з української мови та 
літератури ЗНО у 2022 році.

ТЕМА № 13. ЗНО для іноземних студентів із мови навчання (із 2020
Року).

Ця тема буде цікавою для іноземних студентів, які у 2022 році 
завершують навчання на І курсі обраного закладу вищої освіти в Україні. У ній 
буде подаватись інформація про нормативно-правове-забезпечення процедур, 
умови, формат, терміни проведення тощо.

Досвід дистанційної роботи у 2021 році дозволив розширити можливості 
співпраці з особами, які в органах управління освітою райдержадміністрацій, 
територіальних громада, закладах загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвшцої освіти відповідають за підготовку 
до проведення процедур зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу 
якості освіти. Уважаємо за потрібне продовжити вказаним вище категоріям



освітян продовжити онлайнове спілкування не лише з використанням тем 
загального форуму порталу «Освіта Рівненщини», а й програмного продукту 
УіЬег, оскільки він забезпечує оперативне інформування працівників освіти з 
актуальних питань за нашим напрямом роботи.


