Старт державної підсумкової атестації – 2018
17 та 22 листопада 2017 року відбулися важливі зустрічі студентів нашого
коледжу з представниками Київського регіонального центру оцінювання якості
освіти Кірою Валеріївною Лісницькою та Анастасією Сергіївною Поліщук. На
першій зустрічі студентам 2 курсу було пояснено особливості проходження
державної підсумкової атестації (ДПА) у формі зовнішнього незалежного
оцінювання (ЗНО), а на другій - студентів випускних курсів проінформовано про
особливості проведення ЗНО у 2018 році.
Міністерство освіти і науки України у поточному навчальному році вперше
запропонувало для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації
проводити здачу ДПА у формі ЗНО. При цьому ДПА є формою контролю знань
студентів відповідним державним вимогам. Тому представники центру
акцентували увагу студентів на тому, що атестація проводиться обов’язково у
формі ЗНО, і тільки з предмету «українська мова». Порядок проведення
державної підсумкової атестації студентів, які здобувають освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням
здобуття повної загальної середньої освіти, проводиться відповідно до Законів
України «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту» та затверджений
наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року №25.
До складання атестації допускаються студенти, які виконали вимоги
навчального плану щодо загальноосвітньої підготовки. Студенти 2 курсу, які
одержать під час атестації один, два, три бали, будуть відраховані з навчального
закладу.
Студенти випускних курсів мають право скласти тести не більше як з
чотирьох навчальних предметів (українська мова та література - обов’язково,
історія України чи математика - на вибір, біологія, географія, фізика, хімія,
англійська, іспанська, німецька та французька мови – за вимогою вищого
навчального закладу, куди планує вступити абітурієнт).
Представники центру ознайомили студентів з процедурою реєстрації та
термінами проведення ДПА-ЗНО-2018:
1) ДПА-ЗНО проводиться на завершальному етапі навчання студентів другого
курсу 24 травня 2018 року.
2) Реєстрація на ДПА-ЗНО триватиме з 06 лютого по 19 березня 2018 року.
3) Результати ДПА-ЗНО буде розміщено на інформаційних сторінках учасників
до 15 червня 2018 року.
З метою попереднього ознайомлення студентів з процедурою проведення
ДПА-ЗНО студент має змогу пройти пробне ДПА-ЗНО. Реєстрація на пробне
незалежне оцінювання буде проходити з 09 січня – 31 січня 2018 року. Пробне
ДПА-ЗНО буде проводитися 24 березня 2018 року.
Додатково було повідомлено, що студент, який планує брати участь у
зовнішньому незалежному оцінюванні, та потребує певної адаптації процедури
тестування через наявне захворювання або патологічний стан, має: звернутися до
закладу охорони здоров’я за місцем медичного спостереження, та оформити

довідку лікарсько-консультативної комісії, де зазначено інформацію щодо
необхідності
створення
особливих
(спеціальних)
умов
з
урахуванням особливостей стану здоров’я (форма № 086-3/о). Це потрібно
зробити не пізніше завершення строку реєстрації осіб для участі в ДПА-ЗНО.
Також, якщо особа, має певні захворювання та/або патологічні стани,
інвалідність, які перешкоджають участі в ДПА-ЗНО, вона має оформити довідку
лікарсько-консультативної комісії та подати документи, які підтверджують
факт захворювання або наявність патологічного стану.
Анастасія Сергіївна Поліщук ознайомила студентів зі сертифікаційними
роботами з української мови, їхньою структурою та змістом (робота містить 33-и
завдання), кількісним розподілом завдань та критеріями оцінювання відкритої
частини тесту. Лектор відзначив, що новим у тесті є виконання третьої частини, а
саме, завдання, де потрібно дати розгорнуте власне висловлювання на дискусійну
тему. Тому важливо її правильно побудувати:
поряд з граматикою та
орфографією, викласти висловлювання логічно, аргументувати його та підкріпити
прикладами з літератури.
У кінці зустрічі студенти подякували представникам центру за змістовну
розмову та задали декілька запитань.
Студентів коледжу було також проінформовано, що з метою оптимізації
підготовки студентів до ДПА-ЗНО адміністрацією коледжу організований
супровід студентів - діє пункт реєстрації на проходження ДПА-ЗНО (каб.47).
Студенти випускних курсів мають самостійно зареєструватися на сайті центру для
проходження ЗНО та створити особистий кабінет. Вся необхідна інформація про
ДПА-ЗНО розміщена як на інформаційному стенді у коледжі (2-й поверх), так і на
сайтах Київського регіонального центру оцінювання якості освіти та
Українського центру оцінювання якості освіти.

