


I. Загальна процедура перевірки 

1. Екзаменатор має завчасно прибути в авдиторію для 

перевірки завдань відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю,  (далі – робота), мати щонайменше дві ручки з 

чорнилом  насиченого чорного й червоного  кольорів. 

(старший екзаменатор – із чорнилом насиченого чорного й 

зеленого кольорів). 

2. Перед початком перевірки екзаменатор має уважно вивчити 

критерії та схеми оцінювання завдань відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю. 

3.  Екзаменатор отримує індивідуальний код, записує його 

та тримає на видноті. 



4. Перевірку здійснюють екзаменатор – ручкою із чорнилом червоного 

кольору, старший екзаменатор – ручкою із чорнилом зеленого кольору. 

  

5. Усі записи в полі екзаменаторів потрібно робити уважно й охайно 

ручкою із чорнилом насиченого чорного кольору. 

  

6. Якщо до початку перевірки роботи виявлено будь-які позначки в полі 

екзаменаторів, екзаменатор повинен відразу повідомити про це старшого 

екзаменатора. Отримавши згоду старшого екзаменатора, екзаменатор під 

час перевірки за потреби виправляє записи на правильні. 

  

7. Екзаменатор у полі екзаменаторів робить записи в рядках, позначених 

«І». Старший екзаменатор робить записи в рядках, позначених «ІІ». Поля 

поряд із позначкою «ІІІ» у пункті перевірки НЕ ЗАПОВНЮЮТЬ. 
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ІІ. Перевірка бланка, на якому немає записів 

  

Перевірка екзаменатором 

Екзаменатор записує свій код у полі екзаменаторів під 

написом «Код екзаменатора» поряд із цифрою «І». 

  

Екзаменатор робить записи «0 балів» у відповідних місцях 

поля учасника. У полі екзаменаторів він ставить позначку  

під написом «Немає записів у завданні» поряд із номером до 

кожного завдання. Далі екзаменатор ставить позначку  під 

цифрою «0» за кожне із завдань у рядку, позначеному 

цифрою «І». 
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ІІІ. Перевірка бланка, на якому учасник зовнішнього незалежного 

оцінювання зробив записи 

  

Перевірка екзаменатором 

1. Екзаменатор записує свій код у полі екзаменаторів під написом 

«Код екзаменатора» поряд із цифрою «І». 

  

2. Екзаменатор перевіряє роботу за Схемами оцінювання, підкреслює 

математичні й логічні помилки й записує на берегах кількість балів 

відповідно до кожного пункту Схеми оцінювання. Якщо хід 

розв’язування завдання учасником зовнішнього незалежного 

оцінювання відмінний від передбаченого Схемою оцінювання цього 

завдання, то за погодженням зі старшим екзаменатором необхідно 

керуватися Критеріями оцінювання. 
 



3. Екзаменатор ставить позначку  під відповідним балом за 

кожне завдання в рядку, позначеному цифрою «І». Якщо є 

сумніви, екзаменатор звертається за консультацією до 

старшого екзаменатора. 

  

4. Якщо записів у якомусь із завдань немає, екзаменатор 

робить запис «0 балів» у відповідному місці поля учасника. У 

полі екзаменаторів він ставить позначку  під написом 

«Немає записів у завданні» поряд із номером завдання та 

позначку  під цифрою «0» у рядку, позначеному цифрою 

«І» відповідного завдання. 
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Перевірка старшим екзаменатором 

1. Упродовж роботи пункту перевірки старший екзаменатор 

має здійснити повторну перевірку 5–10 % робіт екзаменаторів 

своєї групи. 

 2. Старший екзаменатор записує свій код у полі 

екзаменаторів під написом «Код екзаменатора» поряд із 

цифрою «ІІ».Якщо старший екзаменатор уважає, що роботу 

оцінено правильно, він ставить позначку  під тим балом, 

який уписав екзаменатор за кожне завдання в рядку, 

позначеному цифрою «ІІ». 

 3. Якщо старший екзаменатор не погоджується із оцінкою за 

певне завдання, він у полі екзаменаторів ставить позначку  

під відповідним балом за це завдання. 
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Дякуємо  

за увагу! 


