
 

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 
ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ 

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ 

 

(затверджена наказом Українського центру оцінювання якості освіти 

 від 10.03.2021 року № 36)  

 



1. Екзаменатор і старший екзаменатор мають завчасно 

прибути в авдиторію для  перевірки виконання завдання 

відкритої форми з розгорнутою відповіддю (далі – робота), 

мати щонайменше дві ручки із чорнилом насиченого 

чорного й червоного кольорів   

     (старший екзаменатор – із чорнилом насиченого чорного й   

      зеленого кольорів) 

2.Перед початком перевірки екзаменатор має уважно  

  вивчити Критерії оцінювання завдання відкритої форми з  

  розгорнутою відповіддю (далі–Критерії оцінювання) і  

  Схему оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою  

  відповіддю (далі – Схема оцінювання). 

І. Загальна процедура перевірки 

3. Екзаменатор отримує індивідуальний код, записує його й тримає на видноті. 



І. Загальна процедура перевірки 

4. Екзаменатор здійснює перевірку – ручкою із чорнилом червоного кольору,    

    старший екзаменатор – ручкою із чорнилом зеленого кольору. 

5. Усі записи в полі екзаменаторів треба робити уважно й охайно ручкою із   

    чорнилом насиченого чорного кольору.  

    У разі помилкового запису треба заштрихувати некоректну позначку та   

    зробити правильний запис. 

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. 



Поля поряд із позначкою «ІІІ» у пункті 

перевірки НЕ ЗАПОВНЮЮТЬ. 

Старший екзаменатор робить записи в 

рядках, позначених «ІІ».  

Екзаменатор у полі екзаменаторів 

робить записи в рядках,позначених «І». 

І. Загальна процедура перевірки 
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7. 



ІІ. Перевірка бланка, у якому роботи 

немає 

Екзаменатор записує свій код у спеціальному полі під 

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

Перевірка екзаменатором 

Якщо відповіді на завдання 59 немає, екзаменатор 

робить запис ручкою з червоним чорнилом 

«Робота  не написана» у полі учасника зовнішнього 

незалежного оцінювання (далі – поле учасника). 

Екзаменатор ставить позначку  у полі екзаменаторів 

під написом «Робота не написана» в рядку, 

позначеному «І». 
 

Екзаменатор ставить позначку  у полі екзаменаторів 

під цифрою «0» за кожен критерій у рядку, 

позначеному «І». 
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Робота не написана 



ІІІ. Перевірка роботи, що  

не відповідає умовам завдання 

Екзаменатор записує свій код у спеціальному полі під 

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

Перевірка екзаменатором 

Якщо, перевіривши роботу, екзаменатор виявляє, що 

вона не відповідає умовам, зазначеним у 

комунікативній ситуації, він робить запис ручкою з 

червоним чорнилом «Робота не відповідає умовам 

завдання» у полі учасника. 

Екзаменатор ставить позначку  у полі екзаменаторів 

під написом «Робота не відповідає умовам завдання» 

в рядку, позначеному «І». 

Екзаменатор ставить позначку  у полі екзаменаторів 

під цифрою «0» за кожен критерій у рядку, 

позначеному «І». 
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ІІІ. Перевірка роботи, що  

не відповідає умовам завдання 

Старший екзаменатор записує свій код у спеціальному 

полі під написом «Код екзаменатора» поряд із 

позначкою «ІІ». 

Перевірка старшим екзаменатором 

 Прочитавши роботу й упевнившись, що вона не 

відповідає умовам, зазначеним у комунікативній 

ситуації, старший екзаменатор ставить позначку  

у полі екзаменаторів під написом «Робота не 

відповідає умовам завдання» в рядку, 

позначеному «ІІ».  

 Далі старший екзаменатор ставить позначку  у 

полі екзаменаторів під цифрою «0» за кожен 

критерій у рядку, позначеному «ІІ». 
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ІІІ. Перевірка роботи, що  

не відповідає умовам завдання 

Перевірка старшим екзаменатором 

          Якщо старший екзаменатор,     

     прочитавши роботу, виявив, що   

     вона відповідає умовам, зазначеним   

     у комунікативній ситуації, він  

 перевіряє її  

 ставить позначку  у полі 

екзаменаторів під відповідним 

балом за кожен критерій у рядку, 

позначеному «ІІ». 

3 ! 



ІV. Перевірка роботи, що  

відповідає умовам завдання 

Екзаменатор записує свій код у спеціальному полі під 

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

Перевірка екзаменатором 

Екзаменатор перевіряє роботу відповідно до 

Критеріїв оцінювання та Схеми оцінювання, 

підкреслюючи в тексті помилки й виносячи на 

береги умовні позначки, усталені для відповідної 

іноземної мови (англійська, іспанська, німецька, 

французька). 

Екзаменатор ставить позначку  під відповідним 

балом за кожен критерій у рядку, позначеному «І». 

Якщо є сумніви, екзаменатор звертається за 

консультацією до старшого екзаменатора. 
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 ІV. Перевірка роботи, що  

відповідає умовам завдання 

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 спеціальному полі під написом «Код 

екзаменатора» поряд із цифрою «ІІ». 

3. Якщо старший екзаменатор погоджується з балами, виставленими  

    екзаменатором за кожен критерій, він не робить жодних позначок у   

    полі учасника, проте ставить позначку  під відповідним балом за  

    кожен критерій у рядку, позначеному «ІІ», приєднуючись до позиції  

    екзаменатора. 

4. Якщо старший екзаменатор не погоджується з балом за певний  

    критерій, він перевіряє роботу та ставить позначку  під  

    відповідним балом за кожен критерій у рядку, позначеному «ІІ». 
  




