
 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
Майдан Свободи, 6, оф. 463, м. Харків, 61022, тел./факс (057) 705-15-64 

E-mail: office@zno-kharkiv.org.ua 

ЄДРПОУ 34391955 

_______________________________________________________________________________________  

Від 27.11.2017 №10/01-25/394 

На №____________ від ________  
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації  
 

Щодо оновлення інформації  

про заклади освіти в довідниках інформаційно- 

телекомунікаційної системи  Українського центру  

оцінювання якості освіти  
 

Відповідно до пункту 1 Календарного плану підготовки та проведення 

в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 19.09.2017 р. №1287 та листа міністерства освіти і науки 

України від 12.11.2017 № 1/9-612 «Щодо функціонування сторінок закладів 

освіти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти» Харківський 

регіональний центр оцінювання якості освіти (далі ХРЦОЯО) розпочинає 

роботу щодо оновлення інформації в довідниках інформаційно-

телекомунікаційної системи Українського центру оцінювання якості освіти 

щодо відомостей про обласні органи управління освітою, місцеві органи 

управління освітою, навчальні заклади (ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а). 

Редагування інформації про навчальні заклади здійснюється на сайті 

Українського центру оцінювання якості освіти у розділі «Керівникам закладів 

освіти» з 01 до 13 грудня 2017 року за логінами та паролями навчальних 

закладів (Додатки 1-2). 

 

Оновлення інформації про загальноосвітні навчальні заклади. 

Загальноосвітні навчальні заклади оновлюють інформацію про заклад,  

роздруковують та оформляють Інформаційну картку навчального закладу, 

оформляють її (підпис керівника закладу, печатка), передають картку до 

місцевих органів управління освітою.  

Місцеві органи управління освітою на сторінках закладів освіти 

перевіряють інформацію, внесену закладами та надсилають до 13.12.2017 року 
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лист про завершення перевірки на електронну адресу організаційно-

мeтодичного відділу ХРЦОЯО org_metod@zno-kharkiv.org.ua (Додаток 3).  

У разі зміни інформації про заклад після завершення редагування 

довідника необхідно надіслати офіційний лист до ХРЦОЯО від органу 

управління освітою. 

 

Оновлення інформації про заклади інтернатного типу, професійно-

технічні та вищі навчальні заклади І-ІІ р.а. 

Навчальні заклади вносять інформацію про заклад,  роздруковують та 

оформляють Інформаційну картку,  передають картку до Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації (далі Департамент). 

Департаменту необхідно перевірити інформацію, внесену закладами 

інтернатного типу,  ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ р.а. та до 13.12.2017 року надіслати лист 

про завершення перевірки на електронну адресу організаційно-мeтодичного 

відділу Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти 

org_metod@zno-kharkiv.org.ua (Додаток 4). 

У разі зміни інформації про заклади інтернатного типу, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ 

р.а. після завершення редагування довідника необхідно надіслати офіційний 

лист до ХРЦОЯО від Департаменту. 

 

Оформлені Інформаційні картки ЗНЗ, ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ р.а. (підпис 

керівника закладу, печатка) просимо централізовано передати до ХРЦОЯО 

через відповідальних осіб за зовнішнє незалежне оцінювання у Департаменті. 

 

Оновлення інформації про обласні органи управління освітою, місцеві 

органи управління освітою. 

Коригування інформації про обласні та місцеві органи управління 

освітою просимо здійснити у надісланому файлі формату Excel (Додаток 5).  

 

Просимо Департамент організувати роботу щодо оновлення інформації 

про заклади освіти Харківської області в довідниках інформаційно-

телекомунікаційної системи Українського центру оцінювання якості освіти у 

чітко визначені терміни. 

Відповідний листи направлено до Департаменту освіти Харківської 

міської ради. 

 

Додатки:  

1. Логіни і паролі професійно-технічних навчальних закладів (формат 

Excel, 1 арк.).  

(Пароль для відкриття файлу необхідно отримати в ХРЦОЯО за 

телефоном 705 07 37.) 
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2. Логіни і паролі вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. (формат Excel, 1 

арк.). 

(Пароль для відкриття файлу необхідно отримати в ХРЦОЯО за 

телефоном 705 07 37.) 

3. Зразок листа від місцевих органів управління освітою про 

завершення перевірки інформації про ЗНЗ на 1 арк. 

4. Зразок листа про завершення перевірки інформації про заклади 

інтернатного типу ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а. на 1 арк.  

5. Інформація про обласні органи управління освітою, місцеві 

органи управління освітою (формат Excel, 2 арк.). 

(Пароль для відкриття файлу необхідно отримати в ХРЦОЯО за 

телефоном 705 07 37.) 

6. Опис функціоналу веб-сервісу «Кабінет керівника закладу освіти» 

під час оновлення інформації про заклад освіти в довідниках 

інформаційно-телекомунікаційної системи Українського центру 

оцінювання якості освіти» на 7 арк. 

 

 

 

 

 

 

Директор     О.Л.Сидоренко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубатко, 705 07 37 



Додаток 3 

до листа ХРЦОЯО 

від 27.11.2018 № 10/01-25/394 

 

 

 

Відділ (управління) освіти _______________________________  

      (назва Р(М)В(У)О) 

 

інформує, що перевірку та оновлення інформації в довідниках інформаційно-

телекомунікаційної системи Українського центру оцінювання якості освіти 

щодо загальноосвітніх навчальних закладів району (міста) завершено.  

Інформацію перевірено про: 

№ п/п Назва загальноосвітнього навчального закладу 

  

  

  

  

  

Внесену інформацію перевірив _____________________________. 

                (ПІБ і посада) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до листа ХРЦОЯО 

від 27,11.2018 № 10/01-25/ 394 

 

 

 

 

Департамент науки  і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

інформує, що перевірку та оновлення інформації в довідниках інформаційно-

телекомунікаційної системи Українського центру оцінювання якості освіти 

щодо закладів інтернатного типу, професійно-технічних та вищих навчальних 

закладів І-ІІ р.а. завершено.  

Інформацію перевірено про такі заклади інтернатного типу: 

№ п/п Назва  навчального закладу 

  

  

Внесену інформацію перевірив _____________________________. 

                (ПІБ відповідальної особи за ЗНО) 

 

Інформацію перевірено про такі ПТНЗ: 

№ п/п Назва навчального закладу 

  

  

Внесену інформацію перевірив _____________________________. 

                (ПІБ відповідальної особи за ЗНО) 

 

Інформацію перевірено про такі ВНЗ І-ІІ р.а.: 

№ п/п Назва навчального закладу 

  

  

Внесену інформацію перевірив _____________________________. 

                (ПІБ відповідальної особи за ЗНО) 

 


