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I. ВСТУП 
 
Проект USAID «Справедлива, незалежна та відповідальна  судова влада України» 
(скорочена назва – Проект USAID «Справедливе Правосуддя») розпочав свою роботу в 
Україні 1 жовтня 2011 року. Метою Проекту є підтримка законодавчої, нормативної та 
інституційної реформи судових установ з метою зміцнення відповідальності та 
незалежності  судової влади України. Його основними завданнями є підтримка діяльності 
USAID/Україна, спрямованої на укріплення верховенства права, демократії та управління 
шляхом: 1. приведення  нормативно-правової  бази судової реформи у відповідність до 
європейських та міжнародних норм задля підтримки відповідальності та незалежності 
судової системи; 2. підвищення  рівня прозорості та відповідальності діяльності ключових 
судових установ; 3. підвищення професіоналізму та ефективності судової системи 
України; та 4. посилення ролі громадських організацій, які будуть відстежувати та 
популяризувати судову реформу.   
 
У відповідності до завдань, поставлених перед Компонентом 2.1, Проект працює над 
розбудовою потенціалу Кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) щодо розробки 
та запровадження об’єктивного, заснованому на досягненнях добору кандидатів на посаду 
судді через запровадження анонімного тестування.  
 
Мета цього документа – запропонувати рекомендації щодо вдосконалення процесу 
тестування та процедур добору кандидатів на посаду судді. Рекомендації ґрунтуються на 
аналізі Положення «Про порядок складення кандидатами на посаду судді анонімного 
тестування (іспиту) та методику його оцінювання», затвердженого Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України 21 квітня 2011 р. (далі - «Положення»), і 
структуровані відповідно до загальної моделі продуктів і процесів стандартизованого 
тестуванні для цілей атестації (сертифікації) і ліцензування професійної діяльності та 
ролей і обов’язків зацікавлених сторін (Додаток Б). 
 
Автор усвідомлює, що в ситуації тестування, яке проводиться професійними 
організаціями, для яких тестування не є їх основним заняттям, розподіл ролей і задач 
може видаватися не настільки чітким, як у випадку великомасштабного тестування, 
здійснюваного великими професійними організаціями з тетстування. Значна кількість 
кандидатів (навесні 2011 р. близько 3500 кандидатів узяло участь в 
загальнонаціональному анонімному тестуванні на посаду судді) проходить тестування  
одночасно в декількох центрах тестування за однакових умов (Положення, пункт 1.4). Та 
все ж я вважаю, що корисно проаналізувати Положення, запропоноване ВККСУ, з точки 
зору того, що можна загалом очікувати від процесу професійного тестування, і 
виокремити звичайні ролі, обов’язки та дії, з тим щоб з’ясувати, які суттєві елементи 
відсутні або потребують вдосконалення, та виробити рекомендації щодо поліпшення. 
 
У наступних розділах окреслено загальну схему зацікавлених сторін та їхніх ролей і 
обов’язків у процесі тестування. Обговорюються поняття валідності та надійності – 
ключових вимог до якості когнітивних тестів, що використовуються у надзвичайно 
відповідальних ситуаціях; розглядається важливість оцінки не когнітивних здібностей для 
допуску кандидатів на посади суддів. У якості прикладу оцінки когнітивних та не 
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когнітивних здібностей та узагальнення результатів для здійснення завершального добору 
наводяться процедури та інструменти, що застосовуються для добору кандидатів на 
посади суддів у Нідерландах. Далі Положення аналізується відповідно до загальної схеми. 
В останньому розділі, на основі цього аналізу та порівняння з загальною практикою інших 
країн підсумовано рекомендації. 
 
II. ПРОФЕСІЙНЕ ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ДОБОРУ, АТЕСТАЦІЇ ТА 
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
Добір та атестація кандидатів на професійні посади – надзвичайно відповідальний та 
делікатний процес. Він включає певну послідовність людських рішень, які можуть бути 
оскаржені кандидатами, чиє майбутнє поставлено на карту. Тестова частина процесу може 
бути чим завгодно – від усного іспиту до складного набору попередньо апробованих 
завдань, створених у відповідності до чітких технічних вимог та об’єднаних в одне 
тестове завдання відповідно до ретельно продуманої схеми. У процесі розробки й 
проведення іспиту, використання його результатів є декілька зацікавлених сторін, і всі 
вони можуть видавати та/або використовувати технічні вимоги та процедури, іноді 
включаючи їх у контракти чи інші правові документи, що регулюють їх взаємини. 

ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ, ЇХ РОЛІ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 
 
Сторони, зацікавлені в стандартизованому тестуванні з метою добору й атестації, певною 
мірою можна порівняти з тими, хто зацікавлений у спорудженні будинку: власником, 
конструктором, будівельником та користувачем. Майбутній власник передає проект 
будинку архітекторові, який розробляє технічні вимоги для підрядника; останній 
забезпечує виконання роботи, після чого користувач займає будинок і, якщо він робить це 
на правах оренди, то починає сплачувати орендну плату власникові. У стандартизованому 
тестуванні також є власник тесту, котрий доручає розробку провайдерові тесту, а той 
наймає психометристів, розробників тесту та екзаменаторів/адміністраторів. Тестові 
завдання зрештою опиняються на партах чи екранах осіб, які його складають, результати 
опрацьовуються, аналізуються і шкалюються провайдером іспиту, а потім передаються 
користувачеві тесту, який використовує результати при прийнятті рішення щодо допуску 
осіб, що його складали, оцінці якості освіти певних груп осіб, що складали іспит. 
 
Іноді різні ролі зосереджені в одних руках. Наприклад, власник іспиту може бути 
водночас і його провайдером, а особа, що складає тест, - користувачем тесту, який 
перевіряє свій рівень знань за допомогою стандартизованого тесту. Проте часто, бажаним 
є розподіл ролей власника, провайдера та користувача тесту не лише задля об’єктивності 
процесу прийняття рішень, заради яких використовуються результати тесту, а також і з 
огляду на специфічний професійний рівень, який вимагається від професійного 
тестування.  
 
Власник тесту може визначити мету тестування, а професійному провайдерові тесту 
необхідно буде забезпечити досягнення необхідних результатів і довести відповідність 
тесту меті. Через високу чутливість усього процесу та його важливість як для осіб, які 
складають тест, так і для користувачів тесту, власники тесту можуть вирішити 
скористатись лише послугами сертифікованих провайдерів з підтвердженою репутацією і 
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вказати, що конкретні частини реалізовуватимуться спеціально обраними виконавцями, 
наприклад, проведення іспиту в режимі он-лайн чи комп’ютеризований підрахунок балів. 
Усі провайдери повинні дотримуватися чітко задокументованих і прозорих правил та, 
здійснювати добір і підготовку штатних працівників, а також постійний моніторинг та 
вдосконалення їх діяльності. Частиною цього мають бути прикладні дослідження. 

ПРОЦЕС ТЕСТУВАННЯ 
 
Ролі та обов’язки сторін, зацікавлених у процесі тестування, схематично представлені у 
Додатку Ф. Процес починається з представлення майбутнім власником тесту технічних 
завдань, у яких зазначаються мета й критерії оцінювання якості продукту відповідно до 
очікувань. Провайдер тесту трансформує ці технічні завдання у план тесту, технічні 
вимоги для розробників тесту та екзаменаторів, програму для осіб, що складатимуть тест. 
 
Основний продукт провайдера тесту – це результати осіб, що його складали, та звіти, 
створені на основі цих результатів. Разом із матеріалами тестування ці звіти надають 
власникові тесту, який у свою чергу передає їх користувачеві тесту разом з інструкціями 
щодо тлумачення та використання результатів. Іноді провайдер тесту направляє 
результати безпосередньо користувачеві тесту. 
 
Надзвичайно важливу роль у цьому процесі відіграють штатний психометрист та керівник 
розробки тесту, що підпорядковується провайдерові тесту. Керівник розробки відповідає 
за добір, підготовку та управління діяльністю розробників завдань. Психометрист стежить 
за калібруванням завдань (проводячи попередню апробацію) та управляє банком запитань. 
Разом вони створюють план тесту та підбирають завдання з банку, формуючи окремі 
частини іспиту відповідно до плану. Психометрист також відповідає за процедури 
визначення стандартів (standard setting)5, шкалювання результатів та їх валідацію. 
 
Деякі широкомасштабні тестування в інших країнах відповідають відображеному 
розподілу ролей та обов’язків. Гарним прикладом є іспит SAT, один із компонентів 
процесу доступу до вищої освіти у США 1. Власником іспиту є Рада вузів (College 
Board)2. Рада вузів доручила розробку іспиту SAT організації під назвою Educational 
Training Service (ETS)3, великому провайдеру тестів США. Їхня співпраця регулюється 
контрактом з деталізацією технічних завдань щодо характеру іспиту в плані змісту, 
навичок, типів завдань, тривалості, психометричної якості з огляду на валідність і 
надійність, адміністрування, звітування та вирішення спорів (апеляцій, що їх подають 
особи, котрі складають іспит, або користувачі результатів). Організація ETS направляє 
результати абітурієнтів безпосередньо до кінцевих користувачів, тобто до коледжів та 
університетів, до яких намагаються вступити особи, що складали іспит. Цікавим є те, що 
Рада вузів доручає оцінювання тієї частини завдань, яка не підлягає «машинній» оцінці, 
іншому провайдерові (NCS-Pearson). Зазвичай ETS проводить перевірку іспитів за такими 
                                            
1 Рада вузів (College Board), заснована у 1900 р. з метою розширення доступу до вищої освіти. До її 
складу входять понад 5900 навчальних закладів. 
2 Рада вузів (College Board), заснована у 1900 р. з метою розширення доступу до вищої освіти. До її 
складу входять понад 5900 навчальних закладів. 
3 Організація ETS розробляє, адмініструє та оцінює понад 50 мільйонів тестів щорічно. Понад 2800 
співробітників працює у відділеннях організації ETS у США та всьому світі. 
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параметрами як упередженість, оцінка абітурієнтами та задоволеність користувачів 
іспиту. 

ВАЛІДНІСТЬ ТЕСТУ 
 
Зазвичай тести розробляються відповідно до плану, що відображає мету тесту. В 
освітньому тестуванні важливим, але не єдиним компонентом такого плану є предметний 
зміст. Здебільшого недостатньо, щоб кандидат просто продемонстрував накопичення 
інформації про певні факти та процедури. Тест також повинен давати інформацію про 
когнітивні здібності вищого порядку: здатність кандидата застосовувати знання в нових 
ситуаціях,  розрізняти суттєві та несуттєві дані, розв’язувати нерядові проблеми тощо. 
Саме тому більшість професійних провайдерів тестів розробили для своїх планів опис 
когнітивних здібностей і позначають запитання тестів відповідно до категорій опису. 
Таким чином визначається не лише, що «це запитання з галузі лінійної алгебри», а також 
те, що «це запитання визначає вміння вирішувати проблеми в незвичайній ситуації».  
Загалом, категорії когнітивної поведінки можна, грубо кажучи, поділити на дві 

підкатегорії: з одного боку – 
відображення знань або 
виконання добре відомої 
процедури, а з іншого – 
«виконання чогось нового», 
виконання невідомих досі дій або 
дій, які не можна виконати, 
виходячи зі свого повсякденного 
досвіду. Тестові запитання, 

цеглини тесту, позначають 
відповідно до змісту та когнітивних здібностей, які повинна проявити особа, даючи 
правильну відповідь на них.  
 
При розробці планів предметний зміст та когнітивні здібності об’єднують у так звану 
матрицю тесту, як показано на Рисунку 1. У комірках таблиці наведено цифри, що 
відображають кількість питань в межах певних позначень. У цьому прикладі було 
наведено лише питання, які стосувалися одного пункту з переліку - «Живлення». 
Відповідно до матриці, є два питання, які оцінюють відтворення фактів стосовно теми 
живлення (Відтворення А), і два питання, що вимагають відтворення процедури, якої 
навчали учнів під час занять на тему живлення (Відтворення В). Також є чотири питання, 
для відповіді на які учням не лише потрібно показати свої знання про живлення, а також 
використати їх для розв’язання нової  проблеми, виконати дії, яких не навчали протягом 
занять, або щонайменше, не в контексті представленої проблеми. Такі запитання необхідні 
в тестуванні для визначення тих учнів, яких буде прийнято до вищого навчального 
закладу. Таке тестування повинно допомагати при визначенні учнів, які будуть успішно 
навчатися у вищих навчальних закладах, а які, імовірно, не будуть виявляти успіхів.  
 
Можливо, така властивість тесту, як «прогностична валідність» – наскільки результати 
тесту передбачають майбутні успіхи учнів – посилиться тоді, коли достатня кількість 
запитань буде вимірювати навички вищого рівня, а не оцінювати просте відображення 
фактів. Цифри у нижньому рядку таблиці на Рис. 2 (10/30/60) показують, що цей тест 

Рисунок 1. Матриця тесту для іспиту з біології 
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вимагає відображення когнітивних здібностей у відповідях на 60% запитань, що є гарним 
інструментом відбору кандидатів на вступ. Цифри в останній колонці визначають 
відносну важливість предметних компонентів. Ступінь відповідності цих цифр цільовим 
цифрам, наприклад, таким, що відображають кількість годин викладання цих компонентів, 
називається змістовною валідністю тесту. 
 
Такі матриці допомагають розробити технічні вимоги до тесту, спрямовані на досягнення 
валідності: тобто того, наскільки тест оцінює те, що він має оцінювати , і наскільки 
обґрунтованими є рішення, які можуть бути прийняті на основі цього тесту. Двома 
важливими елементами тесту є зміст та когнітивні здібності. Іншим важливим елементом 
є його складність (не слід плутати з рівнем когнітивних здібностей). Ані надто складний, 
ані надто легкий тест не підходить для прийняття обґрунтованого і виваженого рішення. 
 
Валідність тесту є критично важливою для всіх зацікавлених сторін тесту: для 
користувачів тесту – для впевненості в обґрунтованості рішень, які вони приймають на 
підставі результатів тесту; для тих, хто складає тестування, - для впевненості, що їх тести 
будуть оцінені за валідними критеріями; для провайдерів тесту – для підзвітності, 
відповідності з вимогами власника тесту; а для власника тесту – для підзвітності перед 
його клієнтами. Для таких відповідальних тестів, як тести для добору кандидатів на 
посади суддів, валідність повинна бути частиною процесу розробки. 

НАДІЙНІСТЬ ТЕСТУ 
 
Тести можна порівняти з лінійками: точність вимірювання залежить від надійності 
інструменту, застосування різних шкал до одного предмета покаже різні результати. 
Сучасні способи аналізу тестів дають можливість визначити надійність тесту та те, 
наскільки кожне питання забезпечує цю надійність. Надійність можна виразити як певний 
проміжок значень балів кандидатів, наприклад 74±3, що означає, що кандидату можна 
поставити 74 бали, але з упевненістю в 95% його знання можна оцінити між 71 та 77 
балами. Надійність найбільш відповідальних тестів, таких як тести для добору кандидатів 
на посади суддів, має бути високою. Для підвищення надійності тестів використовують 
такі методи, як ґрунтовний підхід до розробки тестових запитань, попередня апробація 
питань перед включенням їх до тестових завдань, вилучення тестових запитань, які 
можуть негативно позначитися на надійності тесту. 

НЕКОГНІТИВНІ ЗДІБНОСТІ 
 
У попередній частині під поняттям «тест» розуміється тестування когнітивних здібностей: 
тестування, що оцінює аспекти свідомого мислення кандидатів. Під час процедур добору, 
атестації, ліцензування роблять спроби включити також оцінку некогнітивних здібностей 
у загальну оцінку придатності чи відповідності кандидата. Серед деяких із найчастіше 
згадуваних некогнітивних факторів кандидата – наполегливість, здатність 
зосереджуватися, співчуття, здатність співпрацювати, збалансованість, спокійність, 
неупередженість. Оскільки традиційні тести із множинним вибором не можуть визначити 
цього, такі навички і здібності можна оцінити іншими методами: анкетуванням, 
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співбесідами, відтворенням ситуацій у так званому Центрі оцінювання4. В описі 
процедури добору кандидатів на посади суддів у Нідерландах у наступній частині 
зазначено деякі з таких методів. 

ПРОЦЕС ДОБОРУ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ СУДДІВ У НІДЕРЛАНДАХ  
 
У Нідерландах суддею можна стати двома шляхами: 
 

1. Особа зі ступенем бакалавра в галузі права Нідерландів, щонайменше дворічним 
досвідом роботи на юридичній посаді може бути допущена до підготовки 
кандидатів на посаду судді. Така підготовка триває 4 роки та є поєднанням роботи і 
навчання. Перший етап – це практика в одному з судів Нідерландів. Після цього 
кандидат може зробити вибір між професією судді або прокурора. Далі, впродовж 
одного року він проходить стажування, готуючись до виконання функцій обраної 
професії. 

2. Комісія з добору на посади суддів (КДПС) може призначити суддею-практикантом 
особу, яка має юридичну освіту і працювала на юридичній посаді понад 6 років. 

 
Обидва підходи описуються далі. Після успішного завершення будь-якого зі способів 
підготовки, кандидат може подати заяву на заміщення вакантної посади судді або 
прокурора в будь-якому суді Нідерландів. 
 
Від 2 до 6 років досвіду роботи: добір на підготовку кандидатів на посади суддів 
 
Процедура добору на підготовку кандидатів на посади суддів проходить в 6 етапів: 
 

1. Подання заяви 
КДПС розглядає заяву з точки зору формальних аспектів (належний ступінь освіти 
та досвід) і аспектів мотивації. Із заявою слід також подавати рекомендаційні листи 
від роботодавців, учителів або співробітників. 

 
2. Когнітивний тест 

Це радше тестування аналітичних здібностей,  аніж формальних знань кандидата, і 
повинно визначати, чи зможе кандидат, будучи на посаді судді або прокурора, 
ефективно і правильно аналізувати складні проблеми. Провайдером та 
адміністратором тесту є компанія LTP, спеціалізоване агентство з надання 
консультацій з питань психології. Кандидати, які набрали менше необхідної 
кількості балів, не можуть продовжувати брати участь в процедурі добору. 

 
3. Перша співбесіда 

Під час короткої співбесіди, що проводиться членом КДПС та представником 
агентства LTP, оцінюється низка основних та особистісних (некогнітивних) 

                                            
4 Метод Центру оцінювання полягає у виконанні кандидатами певних завдань у спеціальних умовах 
під наглядом експертів, що проводять оцінку виконання таких завдань. Деякі з цих завдань 
передбачають комунікацію з іншими особами (акторами), наприклад, допит свідка злочину або 
огляд пацієнта.   
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здібностей, таких як ораторські здібності, врівноваженість та спосіб поведінки. 
Кандидатам повідомляють про результати такої оцінки одразу після співбесіди. 
Процедура добору завершується для кандидата у випадку негативного результату. 

 
4. Оцінка не когнітивних здібностей 

Це подальша оцінка особистих якостей, відданості, мотивації та інших аспектів, 
важливих для виконання функцій у судовій системі. Таке оцінювання включає 
співбесіду, два письмові тести і один або два практичні завдання. Оцінка 
здійснюється агентством LTP. За результатами оцінки представник агентства LTP 
складає звіт, який у разі згоди кандидата, подається до КДПС. У випадку 
позитивного результату, процедура добору продовжується. У разі негативного 
результату КДПС приймає рішення щодо подальшої участі кандидата у процесі 
добору на основі результатів попередніх етапів добору. 

 
5. Друга співбесіда 

Фактично, це дві співбесіди з двома групами, кожна з яких складається з двох осіб. 
Три з них – працівники судової системи, одна – ні. Це може бути, наприклад, 
адвокат або журналіст. У день співбесід кандидату видають практичне завдання, на 
яке він/вона має дати відповідь. Цю відповідь обговорюватимуть на одній зі 
співбесід. Оцінюються також участь і відданість справі, мотивація, бачення 
професії судді та прокурора. КДПС оцінюватиме відповідність кожного окремого 
кандидата посаді судді, враховуючи результати всіх етапів та рекомендаційних 
листів, наданих кандидатом. Результати цього етапу подаються у вигляді 
письмових рекомендацій КДПС. 

 
6. Остаточний добір 

Після розгляду всіх кандидатів КДПС зробить остаточне рішення щодо того, кого 
запросити на підготовку. Якщо кандидатів більше, ніж місць, що зазвичай 
трапляється, можуть бути не допущені кандидати з позитивними рекомендаціями. 

 
Уся процедура суворо конфіденційна. Усі персональні дані є анонімними та 
використовуються лише для статистики, щорічних звітів та аналізу стратегій. 
 
Понад 6 років досвіду роботи 
 
Особи, що мають завершену вищу юридичну освіту, понад 6 років досвіду роботи на 
юридичній посаді, можуть подавати заяви на заміщення вакантних місць для підготовки. 
Ця підготовка, яка – подібно до підготовки кандидатів на посаду судді – є поєднанням 
роботи і навчання, триває 1-1,5 роки залежно від досвіду кандидата на посаду. В кінці 
цього періоду відбувається оцінка. 
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III. ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ДОБОРУ ТА АТЕСТАЦІЇ КАНДИДАТІВ НА 
ПОСАДИ СУДДІВ В УКРАЇНІ  
 
У цьому розділі аналізується інформація Положення «Про порядок складення 
кандидатами на посаду судді анонімного тестування (іспиту) та методику його 
оцінювання» з огляду на загальну схему, описану вище; зроблено спробу визначити 
напрямки, що потребують уваги, та невирішені або недостатньо вирішені питання. 

ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ 
 
Власником тесту є держава, представлена Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України (ВККСУ). Провайдером тесту також є ВККСУ спільно з Національною школою 
суддів України (НШСУ) та можливим залученням юридичних вищих навчальних закладів. 
Особами, що складають тестування, є «кандидати на посади суддів». Користувачем тесту 
є ВККСУ, яка вирішує, чи буде допущений кандидат до однорічної підготовки для 
проходження атестації на посаду судді. ВККСУ також відповідає за адміністрування тесту 
в різноманітних центрах тестування по всій Україні. 
 
Таким чином, загальна структура, окреслена у Додатку А, з різними повноваженнями та 
підзвітністю від провайдера до клієнта, сюди не підходить. ВККСУ є провайдером та 
адміністратором тесту і використовує результати для прийняття рішень щодо допуску 
кандидатів, а також установою, яка приймає апеляційні заяви. Відтак, малоймовірно, що 
єдина інша зацікавлена сторона – особа, що проходить тестування – подаючи апеляцію 
для оскарження будь-якого з аспектів процесу тестування, чи то якість тесту, 
адміністрування, чи стандарти, відповідно до яких здійснюється оцінювання результатів, 
буде розглянута неупереджено та безсторонньо. ВККСУ також буде складно розглядати 
будь-які зауваження щодо якості процесу, тому що вона не може притягнути провайдера 
тесту до відповідальності. Окрім цього, немає потреби розробляти суворі керівні вказівки 
для провайдерів, а також стимулу постійно вдосконалювати якість через загрозу заміни 
іншим провайдером. Усі компоненти, що взаємодіють як зазначено у Додатку А, описані в 
пункті «Процес тестування» на сторінці 6 цього Звіту, сприяючи покращенню якості та 
здійснюючи перевірки та баланси, відсутні в процесі анонімного тестування кандидатів на 
посади суддів в Україні. 

ВАЛІДНІСТЬ ТЕСТУ  
 
Відповідно до Положення, анонімне тестування – це «один із етапів процедури 
призначення на посади судді вперше». Інші етапи включають спеціальну перевірку та 
перевірку наданих кандидатами документів до ВККСУ для участі у доборі, але не 
включають тестування або будь-яке інше оцінювання. З огляду на це та судячи з формату 
тестування, відповідно до Положення, та характеру самих тестових запитань, валідність 
процедури та самого тесту може бути поставлена під сумнів. Відповідно до існуючого 
досвіду інших країн, – див., наприклад, опис процедури добору в Нідерландах на ст. 9-10 – 
валідна процедура повинна включати ретельну оцінку некогнітивних здібностей та 
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особистісних аспектів, що наразі відсутнє в Україні. Імовірним є те, що в Україні на 
якомусь з етапів процесу добору відбудеться співбесіда. Для забезпечення валідності, 
процедуру тестування слід відповідним чином структурувати, надаючи інформацію для 
прийняття рішення на основі обдуманих та зважених критеріїв, однакових для всіх 
кандидатів. Залучення професійного агентства безумовно сприятиме дотриманню таких 
вимог. Існуючий когнітивний тест ВККСУ зосереджений на відтворенні професійних 
знань судді в низці галузей, зазначених в пункті 3.3., а відтак, такому тесту бракує 
прогностичної валідності. Зрештою, не рівень знань визначає, чи підходить особа на 
посаду судді, а здатність застосовувати ці знання при аналізі складних ситуацій, що 
постануть перед ними на посаді судді або прокурора, а також ефективність та точність їх 
використання при винесенні вердикту чи обвинувачення. 

НАДІЙНІСТЬ ТЕСТУ 
 
У Положенні не йдеться про психометричну оцінку якості використовуваних 
інструментів. Оскільки сумніви щодо надійності тесту або некоректності окремих 
запитань можуть слугувати достатньою підставою для подання кандидатами апеляції для 
оскарження отриманих балів, ретельний психометричний контроль має бути частиною 
процесу валідації процедури та інструментів тестування. 

РОЗРОБКА ТЕСТУ 
 
Окрім положень щодо того, що «тестові завдання розробляються Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів України спільно з Національною школою суддів України» і «вищі 
навчальні заклади можуть бути залучені до процесу розробки тестових завдань» (пункт 
3.2), у Положенні не визначено організацію процесу розробки тесту. Не розглядаються 
також такі важливі питання, як керівні вказівки для розробників тестових питань  (окрім 
пункту 3.3), командна робота, правила щодо процесу розгляду, попередньої апробації 
перед включенням питання до тесту. Усе це є важливим з огляду на зазначені вище 
вимоги щодо валідності та надійності. 

БЕЗПЕКА ТЕСТУ 
 
У Положенні є детальні вимоги щодо забезпечення конфіденційності тесту впродовж 
адміністрування, але вони не такі детальні щодо того, яким чином забезпечити це до і 
після процесу адміністрування. 
 
До 
У пунктах 3.8 та 4.5 зазначено, що ВККСУ та її секретаріат повинні зберігати сувору 
конфіденційність упродовж процесу розробки та підготовки до адміністрування, але не 
визначено, яким чином. Наприклад, це можуть бути положення щодо обмеженого доступу 
до банку запитань, підписання заяви про нерозголошення, виключення з процесу 
адміністрування штатного або позаштатного персоналу, чиї родичі беруть участь в 
процесі добору тощо. Також слід зазначити відповідні закони (розголошення інформації – 
це порушення, чи злочин?) та санкції при порушенні цих законів. 
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Під час 
У пунктах 2.3, 2.4 і 5.3, 5.6 і 5.13 визначені вимоги до поведінки кандидатів для 
запобігання шахраювання, та санкції за порушення цих правил. Не розглядається одне із 
найбільш актуальних питань проведення такого відповідального тестування в багатьох 
країнах: можлива незаконна поведінка адміністраторів, наприклад, допомога кандидатам. 
 
Один із засобів запобігання списуванню – це використання варіантів та декількох версій 
тесту. Слід також зазначити, що створення варіантів шляхом зміни порядку питань або – 
що ще гірше –порядку варіантів відповідей до певних запитань, ставить кандидатів у 
нерівні умови та спричиняє ситуацію, коли результати не можна порівняти між собою. 
Дослідження показало, що порядок запитань та порядок варіантів відповідей впливає на 
складність тесту. Звісно, використання абсолютно різних запитань може ще більше 
ускладнити проблему. Доцільніше було би використовувати лише один варіант для 
тестувань, що проходять в один час, і запобігати списуванню шляхом суворого нагляду та 
створення фізичних перешкод списуванню (наприклад, розсадка, проміжки між партами). 
 
Після 
Важливим заходом із запобігання незаконних маніпуляцій з бланками відповідей після 
процедури адміністрування, наприклад, з метою надання переваги / створення невигідного 
становища для певних кандидатів, є зашифровування бланків шляхом наклеювання на них 
штрих-кодів (пункт 5.9.). Відтак, неможливо виокремити бланк відповідей певного 
кандидата, не знаючи його штрих-коду. У Положенні не пояснюється, як використовувати 
штрих-коди, а також не визначається, що з реєстраційної форми слід сформувати файл з 
присвоєнням штрих-кодів кандидатам, і що доступ до цього файлу є обмеженим лише для 
однієї-двох осіб, що відповідають за підрахунок балів. 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КАНДИДАТІВ 
 
У пункті 2.1. Положення зазначається, що «На час проведення тестування кандидат має 
право на: (2.1.1.) Ввічливе та неупереджене ставлення...; (2.1.2.) Безпечні умови 
проведення тестування; (2.1.3.) Доступ до інформації про мету тестування, форми 
тестових завдань, порядок проходження тестування, час та місце проведення тестування, 
спосіб та час повідомлення результатів тестування». Імовірно, зазначене у пункті 2.1.3 
повинно бути забезпечене перед, а не під час тестування. До інформації, що надається 
всім кандидатам, слід включити приклади запитань. 

УМОВИ ТЕСТУВАННЯ 
 
Окрім добре освітлених та опалюваних приміщень з хорошими партами, мінімальним 
шумом та рухом, наявністю персоналу для забезпечення кандидатів водою або надання 
інформації щодо місцезнаходження туалетів, важливою передумовою забезпечення 
оптимальних умов є належне та однакове інформування всіх кандидатів. Це може бути 
забезпечено шляхом розробки проекту протоколу та зачитування його вголос перед 
початком самого тестування. Такий протокол може містити правила поведінки, санкції, 
інформацію про місцезнаходження певних об’єктів у приміщенні, правил поведінки в 
надзвичайних ситуаціях. 
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АНАЛІЗ ТЕСТУ ТА ТЕСТОВИХ ЗАПИТАНЬ 
 
Бали з тестування отримують шляхом сканування бланків, на яких кандидати зазначали 
свої відповіді, та комп’ютерного підрахунку балів. У Розділі VI Положення 
«Опрацювання результатів тестування» не вимагається проведення повного статистичного 
аналізу тесту та запитань, що могло би виявити недоліки в тесті чи окремих запитаннях, 
які слід брати до уваги при виставленні балів кандидату. Іншим питанням є отримання 
балів  за різні тести за загальною шкалою (різні варіанти одного тесту: див. вище в розділі 
«Конфіденційність тесту»). У Розділі VIІ пропонується, що єдиним критерієм для добору 
є місце в рейтингу серед кандидатів у межах одного етапу добору. Якщо це дійсно так, 
тоді немає жодних проблем. Якщо ж кандидати можуть використовувати результати свого 
тесту на наступних етапах добору (що було можливим відповідно до попереднього 
проекту Положення), проблема таки існує. У цьому випадку має існувати спосіб 
представлення балів за різні тести в одній шкалі для забезпечення можливості їх 
порівняння та включення балів до рейтингу. Сучасні підходи до розробки тестів та 
статистичного аналізу балів за тестування надають відповідні засоби для цього. 

ОСКАРЖЕННЯ 
 
У попередньому проекті Положення була стаття, що стосувалася процедури оскарження. 
Зараз же ця стаття відсутня, зазначається лише про право кандидата на «ознайомлення з 
матеріалами тестування» (8.2, 8.3). Рекомендується створити незалежну Апеляційну 
комісію, внести до Положення відповідну вимогу та правила щодо порядку оскарження 
будь-якого вияву неналежного ставлення та шляхів вирішення. 
 
IV. РЕКОМЕНДАЦІЇ  
 
Далі наведено підсумковий список конкретних рекомендацій стосовно покращення 
Положення про порядок складення кандидатами на посаду судді анонімного тестування 
(іспиту) та методику його оцінювання:  
 
 

1. ВККСУ не слід покладатися лише на тести з множинним вибором, а слід також 
розглянути можливість введення запитань, на які потрібно надати розгорнуту 
відповідь (наприклад, практичних завдань), та способів оцінки некогнітивних 
здібностей, для ускладнення процедури допуску кандидатів на посади суддів до 
підготовки. Приклад такої процедури наведений в розділі «Добір кандидатів на 
посади суддів у Нідерландах» на ст. 9 цього звіту. 

 
2. Положення незбалансоване з огляду на те, що воно дуже детально описує певні 

аспекти, такі як процедура тестування в аудиторіях, але дуже обмежене щодо 
інших аспектів, таких як детальний план тестування. По суті, воно є поєднанням 
керівних рекомендацій та технічної інструкції. Було би доцільно розділити його, 
створивши формальне Положення із зазначенням процедури, відповідних питань та 
правил, що потребують регулювання, але з посиланням на Технічну інструкцію для 
операційної розробки цих правил. Наприклад, Положення повинно зазначати, що: 



Огляд правил відбору тестів для кандидатів на посади суддів                           15 

 
 Адміністрування тесту проводитиметься відповідно до суворих правил 

конфіденційності, гарантуючи захист кандидатів від будь-якого стороннього 
впливу, що може позначитися на їх балах. З цією метою ВККСУ повинна 
розробити протокол проведення тестування, що включатиме правила 
поведінки кандидатів, екзаменаторів та процес шифрування бланків 
відповідей. 

 
3. Протокол та правила поведінки слід включити до Технічної інструкції.  
 
4. Відповідно до Положення,  ВККСУ та НШСУ несуть спільну відповідальність за 

розробку та адміністрування тестів. ВККСУ та НШСУ повинні домовитися про 
чіткий розподіл завдань та розробити проект офіційної домовленості, в якій 
зазначатиметься, що ВККСУ є власником та користувачем тесту, а НШСУ – 
провайдером тесту. У наступних рекомендаціях припускається, що було досягнуто 
домовленості щодо такого розподілу завдань та обов’язків. 

 
5. ВККСУ та НШСУ повинні домовитися щодо характеру Технічного завдання, яке 

ВККСУ дасть НШСУ. Це ТЗ повинно бути таким, щоб НШСУ була відповідальною 
за безпеку та якість тесту з огляду на валідність та надійність, але рішення щодо 
технічних та психометричних аспектів розробки тесту (включаючи апробацію), 
адміністрування повинні прийматися НШСУ. НШСУ повинна відповідати за 
технічне завдання для будь-яких зовнішніх співробітників НШСУ та ВККСУ, що 
беруть участь в розробці та/або адмініструванні. Ці ТЗ повинні включати правила 
поведінки та санкції в разі неналежної поведінки, вимогу щодо підписання заяви 
про нерозголошення та визначення рівнів доступу до конфіденційних матеріалів. 

 
6. Розробка навчальної програми для осіб, що складатимуть іспит, має бути частиною 

ТЗ. Уся інформація щодо підготовки, реєстрації, проходження тестування, 
отримання результатів та оскарження отриманих результатів завжди повинна бути 
доступною в електронному та друкованому вигляді до і після тестування. 

 
7. НШСУ повинна сформулювати та описати свої процедури розробки тестування 

таким чином, щоб ВККСУ могла пересвідчитись, що НШСУ застосовує професійні 
методи. 

 
8. Слід удосконалити процедури розробки тестів та здійснення статистичного аналізу. 

З цією метою НШСУ повинна офіційно створити дві посади, які є ключовими для 
процесу розробки тестування: посаду керівника розробки тестування та посаду 
психометриста; взяти на ці посади слід адекватно підготовлених експертів.   

 
9. НШСУ повинна розробити критерії прийому на роботу розробників завдань 

(запитань). Ключові критерії такі: 
 

 Нинішні знання та досвід у даній області (отже, перевага практикуючим 
суддям, а не викладачам чи адміністраторам; також див. п. c. нижче). 
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 Креативність (може бути оцінена лише на практиці, на основі вирішення 
типових завдань або спостережень упродовж певного періоду). 

 Вміння співробітничати (викладачі з конкретною спеціалізацією особливо 
НЕ ПІДХОДЯТЬ для команди розробників завдань). 

 
10. НШСУ повинна розробити програму підготовки розробників завдань та план 

керування їхньою роботою. Важливими аспектами є розгляд колегами однакового 
рівня та зворотний зв’язок на основі результатів. Вдало сконструйований банк 
завдань стане важливим інструментом управління процесом розробки завдань. 

 
11. ВККСУ не повинна відігравати активної ролі у проведенні іспиту, з тим щоб 

зберегти свою незалежність як Власника іспиту, а також з огляду на її обов’язок 
створити Апеляційну комісію. 

 
12. ВККСУ та НШСУ повинні співпрацювати при розробці методів визначення 

стандартів (standard setting)5 та методи зіставлення (equating methods)6, та почати 
використовувати шкальовані бали для прийняття рішень щодо допуску, а не 
необроблені бали. Процедури повинні забезпечувати проектування усіх балів з 
різних етапів тестування на одну шкалу, щоб кандидати могли зберігати ці бали 
(або вибрати найкращі з різних етапів) для наступних етапів допуску. 

 
13. Одразу після адміністрування тестів НШСУ повинна провести повний 

статистичний аналіз тесту та запитань і розробити технічний звіт щодо якості 
тестів та запитань для ВККСУ. ВККСУ повинна враховувати цей звіт при 
прийнятті рішень щодо допуску кандидатів. 

 

                                            
5 Методи визначення стандартів – це методи для тлумачення необроблених балів. Наприклад, у 
процесі атестування, це може бути метод визначення того, чи достатнім є бал для отримання 
свідоцтва. У тестах для оцінки рівня знань, ці методи використовуються для визначення, яким 
балам відповідає певний рівень знань (наприклад, базовий, середній, професійний). Існує значна 
кількість перевірених на практиці та описаних теоретично методів встановлення стандартів для 
надання керівних рекомендацій фахівцям щодо визначення і тлумачення таких стандартів. ВККСУ 
слід застосувати цей метод для визначення прохідного балу для допуску до підготовки кандидатів 
на посади суддів. 
6 Методи зіставлення - це методи, що використовуються для забезпечення того, що бали за один 
тест можна порівняти/зіставити з балами за інший тест. Скажімо, 45 балів за тест А не завжди 
означають те ж саме, що 45 балів за тест Б. Тест Б, наприклад, міг бути легшим, ніж тест А. 
Фактично, 50 балів за тест Б рівноцінні 45 балам за тест А. Метод визначення стандартів може бути 
використаних для визначення еквівалентів мінімального прохідного балу за різні тести. У багатьох 
випадках можна застосувати статистичні методи для створення таблиць з еквівалентами балів за 
тест А по відношенню до балів тесту Б. За використання сучасних статистичних методів, можна 
розробити шкали, за якими можна переводити бали за різні тести для порівняння з балами за інші 
тести. У багатьох випадках учням повідомляють необроблені бали та шкальовані бали, знаючи, що 
рішення приймаються на основі шкальованих балів. Наприклад, 45 балів за тест А і 50 балів за тест 
Б еквівалентні 525 балам за загальною шкалою, яка коливається від 450 до 600. Припустимо, що 
525 балів – це мінімальний бал за шкалою для отримання свідоцтва. 45 балів за тест А – достатньо 
для його отримання, а 45 балів за тест Б – ні. За тест Б необхідно набрати щонайменше 50 балів, 
що становитиме 525 балів за шкалою. 
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14. Кандидатам повинна бути надана можливість оскаржувати будь-які аспекти 
процесу тестування, які можуть призвести до необ’єктивної оцінки їхніх знань і 
навичок, у тому числі тестові форми та коректність роботи комп’ютерів під час 
проходження комп’ютеризованого тесту. 

 
 
V. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 
 
Із прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус суддів» було запроваджено 
анонімне тестування кандидатів на посаду судді вперше як новий об’єктивний та 
справедливий засіб добору заснований на особистісних досягненнях. Однак, 
запровадження такого засобу без дотримання міжнародно-визнаних методології 
тестування та стандартів може призвести до зловживання цим інструментом та 
помилковості отриманих результатів.   
 
Виконання вказаних у цьому Оцінювальному Звіті рекомендацій забезпечить  
запровадження прозорого, надійного та об’єктивного механізму тестування задля 
виявлення виключно висококваліфікованих кандидатів на посаду судді. Окрім того, 
втілення рекомендацій сприятиме докорінному реформуванню української системи 
добору кандидатів на суддівські посади через запровадження заснованих на особистісних 
досягненнях стандартів і створення баз даних, необхідних для конкурентоспроможного 
ранжування  заявників відповідно до їх здібностей. Окрім  того, подібне дозволить звести 
до мінімуму вплив дискреційних практик відбору і політичного впливу, які історично 
були широко поширені та заважали зусиллям по створенню компетентного і 
шанованого суддівського корпусу. 
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ДОДАТОК A: ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОЦЕДУРИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРОЦЕСОМ 
ТЕСТУВАННЯ 
 

Влас-
ник 
іспиту

Орган 
оскар-
ження

Установа, що 
проводить 
іспит

Особа, що  
складає  
іспит

Корис-
тувач 
іспиту

Кваліфікація кандидатів 
Права та обов'язки кандидатів 
Права отримувачів 
посвідчення

Технічні завдання для розробки:
Опису цілей складення іспиту
Критеріїв оцінювання якості продукту та процесу 
(обґрунтованість, надійність, об’єктивність, 
захищеність, інформування заінтересованих сторін, 
процедури оскарження)

Специфікація для кандидатів 
(програма підготовки)

Екзаме-
натори

Розроб-
ники 
завдань

Психо-
метристи

Добір

Підготовка

Інструкції для 
розробників

Специфікація для 
екзаменаторів

Специфікація щодо використання 
результатів іспитів

Завдання

Первинні дані 
(іспит, до іспиту)

Чисельні дані

Звіт про 
валідацію 
іспиту

+

реєстрація

Іспит

Банк 
завдань

Програма

Керування 
розробкою 
іспиту
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ДОДАТОК Б 
  

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
рішення Вищої кваліфікаційної комісії  
суддів України від 21 квітня 2011 року 

 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

 
про порядок складення кандидатами на посаду судді анонімного тестування (іспиту) 

та методику його оцінювання 
  

Це Положення розроблене відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус 
суддів” (далі - Закон), Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів 
щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше, затвердженого рішенням 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 16 березня 2011 року і визначає 
організаційні засади та порядок проходження кандидатами на посаду судді (далі - 
кандидати) анонімного тестування (іспиту) (далі - тестування) на виявлення рівня 
загальних теоретичних знань у галузі права, як однієї із стадій порядку призначення на 
посаду судді вперше, а також регулює порядок оцінювання тестування та встановлення 
його результатів.  

  
І. Загальні положення 
 

1.1. Тестування проходять кандидати, які відповідають установленим вимогам до 
кандидата на посаду судді, і допущені до проходження тестування.  

Порядок допуску Вищою кваліфікаційною комісією суддів України до складення 
тестування встановлюється Положенням про порядок розгляду питань та підготовки 
матеріалів щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше. 

1.2. Мета проведення тестування — об’єктивна оцінка рівня загальних теоретичних 
знань кандидатів у галузі права.  

Об’єктивність проведення тестування забезпечується рівними для кандидатів 
умовами щодо дати проведення тестування, його тривалості, кількості та рівня складності 
тестових запитань, єдиними критеріями оцінки тестування та відкритістю інформації про 
його результати. 

1.3. Тестування полягає у виконанні кандидатом тестового завдання, яке складається 
із визначеного у встановленому цим Положенням порядку переліку запитань відповідно 
до Програми  анонімного тестування (іспиту) кандидатів на посаду судді на виявлення 
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загальних теоретичних знань у галузі права, з варіантами відповідей на них, лише одна з 
яких є правильною. 

1.4. Тестування кандидатів проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів України. 
Тестування розпочинається та закінчується одночасно для всіх кандидатів незалежно від 
місця його проведення. Дата, час та місце (місця) його проведення визначаються Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України. 

1.5. Повноважними суб’єктами з питань забезпечення організаційної підготовки до 
проведення тестування та виконання функцій адміністративно-розпорядчого характеру є: 

1.5.1. члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та працівники 
секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 
1.5.2. уповноважені представники Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з 
числа науково-педагогічного складу вищих навчальних закладів (надалі – 
уповноважені представники). 
1.6. Тестування проводиться у пунктах тестування, визначених договорами про 

співробітництво між Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та вищими 
навчальними закладами. 

Формування пунктів тестування, вимоги до їх облаштування та організації роботи у 
день проведення тестування визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України за погодженням з вищими навчальними закладами, що здійснюють 
співробітництво щодо організації заходів із призначення кандидатів на посаду судді 
вперше (далі — вищі навчальні заклади).  
 1.7. Тестування складається з чотирьох етапів: 

 розробка та затвердження тестових запитань; 
 організаційна підготовка до тестування; 
 складення тестування; 
 опрацювання результатів тестування. 
1.8. Документи щодо фіксації процесу тестування складаються та оформлюються 

повноважними суб’єктами з питань забезпечення організаційної підготовки до проведення 
тестування та виконання функцій адміністративно-розпорядчого характеру. 

1.9. Після проведення тестування Вища кваліфікаційна комісія суддів України 
опрацьовує та оформляє результати тестування у порядку, передбаченому Розділом VI 
цього Положення, та за результатами складення кандидатами тестування приймає рішення 
про допуск кандидатів до наступної стадії призначення на посаду судді вперше. 

 
ІІ. Права та обов'язки кандидатів 
 

2.1.  На час проведення тестування кандидат має право на: 

2.1.1. Ввічливе та неупереджене ставлення до себе зі сторони осіб, відповідальних 
за організацію та проведення тестування. 

2.1.2. Безпечні умови проведення тестування. 
2.1.3.  Доступ до інформації про:  
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- мету тестування;  
- форми тестових завдань;  
- порядок проходження тестування;  
- час та місце проведення тестування;  
- спосіб та час повідомлення результатів тестування. 

2.2. Під час складення тестування кандидат зобов’язаний: 

2.2.1. Ознайомитися з інформацією про порядок проходження тестування. 
2.2.2. Ввічливо ставитися до осіб, які організовують, проводять чи беруть участь у 

тестуванні. 
2.2.3. Своєчасно прибути до визначеного Вищою кваліфікаційною комісією суддів 

України пункту тестування з документами, необхідними для проходження тестування, 
зазначеними в пункті 5.1. розділу V цього Положення. 

2.2.4. Виконувати вказівки та вимоги повноважних суб’єктів з питань 
забезпечення організаційної підготовки до проведення тестування щодо процедури 
тестування. 

2.2.5.  Повернути бланк відповідей уповноваженим представникам відразу після 
оголошення закінчення тестування. 

2.2.6. Не проносити до пунктів тестування небезпечні предмети та речовини, що 
можуть створити загрозу життю та здоров'ю учасникам тестування, перешкоджати 
процесу проведення тестування. 

2.3. Під час складення тесту кандидату суворо забороняється:  
1) використовувати будь-які джерела інформації; 
2) спілкуватися з іншими кандидатами; 
3) виконувати тестове завдання за інших кандидатів та/чи передавати своє тестове 

завдання для виконання іншим кандидатам; 
4) дозволяти іншим кандидатам користуватися відповідями на тестове завдання чи 

намагатися самому скористатися відповідями на тестове завдання інших кандидатів; 
5) користуватися будь-якими електронними пристроями, в тому числі мобільними 

телефонами; 
6) залишати аудиторію та приміщення пункту тестування без дозволу члена Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, який перебуває у пункті тестування; 
7) копіювати тестовий зошит, виносити тестовий зошит з аудиторії, у якій 

проводиться тестування; 
8) порушувати дисципліну та загальноприйняті правила поведінки під час 

тестування.  
2.4. У разі порушення вимог, передбачених підпунктами 2.2.4.-2.2.6. пункту 2.3. 

цього Положення, кандидат позбавляється права на продовження роботи над тестовими 
запитаннями і на вимогу членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які 
перебувають у пункті тестування, зобов’язаний здати бланк відповідей і залишити 
аудиторію, в якій відбувається тестування. 
 
ІІІ. Розробка та затвердження тестових запитань 
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3.1. Розробка тестових запитань здійснюється на основі Програми анонімного 
тестування (іспиту) кандидатів на посаду судді на виявлення рівня загальних теоретичних 
знань у галузі права, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України. 

3.2. Тестові запитання розробляє Вища кваліфікаційна комісія суддів України 
спільно із Національною школою суддів України. До розробки тестових запитань можуть 
бути залучені юридичні вищі навчальні заклади. 

3.3. Тестові запитання складаються державною мовою і містять питання для 
виявлення рівня загальних теоретичних знань кандидатів у галузі права. Сукупність 
тестових запитань становить тестову базу, яка повинна містити запитання із наступних 
дисциплін:  

 
1) теорія держави і права; 
2) конституційне право; 
3) Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод та рішеня 

Європейського суду з прав людини; 
4) цивільне право; 
5) цивільний процес; 
6) кримінальне право; 
7) кримінальний процес; 
8) господарське право; 
9) господарський процес; 
10) адміністративне право;  
11) адміністративний процес; 
12) трудове право. 

 

3.4. Тестові запитання та варіанти відповідей на них мають бути сформульовані 
однозначно, не викликати запитань щодо їх тлумачення. Кожне тестове запитання має не 
більше 4 варіантів відповідей, серед яких правильна лише одна.  

3.5. Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснює періодичне оновлення 
Програми анонімного тестування (іспиту) кандидатів на посаду судді на виявлення рівня 
загальних теоретичних знань у галузі права, тестової бази, зокрема, у разі втрати чинності 
або зміни правових норм, на яких ґрунтуються тестові запитання. 

3.6. Вища кваліфікаційна комісія суддів України забезпечує періодичну апробацію 
тестових запитань, що складають тестову базу, з метою їх перевірки на предмет 
обгрунтованості та адекватності виявлення належного рівня теоретичних знань кандидатів 
на посаду судді. 

3.7. Для формування конкретного тесту, який складатимуть кандидати, за 
допомогою спеціального програмного комплексу із тестової бази вибирається 100 
запитань за принципом випадковості. З вибраних тестових запитань формується 5 
варіантів тесту. Вибрані варіанти тестів оформляються у вигляді тестових зошитів. 
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Організація розробки програмного комплексу для формування тесту забезпечується 
Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. 

3.8. Складання тестових запитань, формування варіантів тесту для проведення 
тестування, організація виготовлення тестових зошитів здійснюються Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України в умовах суворої конфіденційності. 
Розголошення в будь-якій формі конфіденційної інформації про тестову базу та зміст 
тестів заборонено.  

3.9. Друк тестових зошитів та їх комплектація, друк бланків відповідей, організація 
доставки пакетів з тестовими матеріалами у пункти тестування забезпечується Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України.  

 
ІV. Організаційна підготовка тестування  

4.1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про допуск 
кандидатів, які відповідають установленим Конституцією України та Законом вимогам до 
кандидата на посаду судді, до проходження тестування та визначає дату, час і місце 
(місця) його проведення. 

4.2. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про допуск кандидатів 
до проходження тестування розміщується на веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення тестування.  

Інформація про дату, час і місце проведення тестування розміщується на офіційному 
веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та опубліковується в газетах 
«Голос України» або «Урядовий кур’єр». 

4.3. Загальний контроль за проведенням тестування у пункті тестування, вирішення 
позаштатних та конфліктних ситуацій, координування та узгодження дій під час 
підготовки та проведення тестування здійснюється членами Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України та працівниками секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України. 

4.4. Організаційна підготовка та безпосереднє проведення тестування, забезпечення 
дотримання порядку складення тестування в аудиторіях здійснюється уповноваженими 
представниками. 

4.5. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, працівники секретаріату 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, уповноважені представники несуть 
відповідальність за розголошення конфіденційної інформації щодо проведення тестування 
згідно з чинним законодавством України.  
 
V. Складення тестування  

5.1. Кандидат, якого допущено до складення тестування, повинен з'явитися для 
складення тестування в місце, день та час, визначені Вищою кваліфікаційною комісією 
суддів України відповідно до пункту 4.2. цього Положення, і мати при собі паспорт або 
інший документ, який відповідно до чинного законодавства посвідчує особу кандидата. 
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5.2. Перед початком тестування уповноважені представники перевіряють явку 
кандидатів відповідно до списку осіб, допущених до складення тестування, та складають 
списки осіб, які не з'явилися на тестування.  

5.3. Кандидат, який не пред'явив документ, що посвідчує його особу, вважається 
таким, що не з'явився на тестування, і до його складення не допускається. 

5.4. Тестування складається кандидатами в аудиторії, доступ інших осіб в яку 
обмежений. Увійти до приміщення під час проведення тестування та вийти з нього 
допускається лише з дозволу члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який 
перебуває в пункті тестування. 

5.5. Кандидат, який запізнився на проходження тестування, з дозволу члена 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути допущений до складення 
тестування в межах часу, що залишився на виконання тестових запитань.  

Додатковий час у такому випадку не надається, про що кандидату повідомляється 
під час видачі тестового зошиту та бланку відповідей. 

5.6. У приміщенні, де проходить тестування, кандидатам забороняється перебувати 
у верхньому одязі, мати при собі сумки, портфелі і т.ін., книжки чи інші матеріали на 
паперових носіях, мобільні телефони, кишенькові комп'ютери, засоби відео-, фотозйомки, 
електронні засоби зв'язку та інші подібні речі.  

Кандидати, які з’явилися на тестування, із такими речами, зобов’язані залишити їх 
у місці, вказаному уповноваженим представником. 

У випадку відмови кандидата виконувати вимоги абзаців першого, другого цього 
пункту, такий кандидат не допускається до складення тестування, про що 
уповноваженими представниками складається акт про відмову кандидата від проходження 
тестування. 

5.7. Перед початком складення тестування уповноважені представники 
ознайомлюють кандидатів із загальним порядком проходження тестування. 

5.8. Після ознайомлення кандидатів із загальним порядком складення 
тестування уповноважені представники у присутності кандидатів відкривають пакети із 
тестовими зошитами та разом із бланками відповідей надають їх кандидатам.  

Під час видачі тестового зошиту та бланку відповідей на них наклеюються  перші 
дві частини наліпок зі штрих-кодом, третя частина якого наклеюється навпроти прізвища 
кандидата в аудиторній відомості (додаток № 1). 

5.9. Складення тестування здійснюється на паперових носіях. Кожен кандидат  
забезпечується  тестовим  зошитом  та  бланком відповідей (додаток № 2). Тестовий зошит 
і бланк відповідей кандидата зашифровуються шляхом наклеювання спеціальних штрих-
кодів та не містять будь-яких інших ознак персоналізації.  

5.10. Кандидат, який отримав тестовий зошит, повинен зробити відповідну 
відмітку на бланку відповіді про номер варіанта тесту, який він буде складати. Варіант 
кожного тесту міститься на титульній стороні тестового зошита. 

5.11. Складення тесту полягає у проставленні кандидатом відмітки на бланку 
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відповіді у клітинці, яка відповідає правильному варіанту відповіді на кожне запитання. 
Кандидат може виправити уже надану відповідь шляхом проставлення відмітки у полі для 
виправлень. 

5.12. Тривалість складення тестування становить 180 хвилин.  
5.13. Під час складення тестування кандидату дозволяється мати на столі та 

користуватися лише тестовим зошитом, бланком відповідей та ручкою із чорнилом 
синього або чорного кольору.  

5.14.  Уповноважені представники, які спостерігають за процесом складення 
тестування, й виявили допущене кандидатом порушення, складають акт про усунення 
кандидата від проходження анонімного тестування (іспиту) (додаток № 3). 

На бланку відповіді такого кандидата уповноваженим представником 
проставляється відповідна відмітка про усунення від проходження тестування та час 
усунення.  

За наявності обставин, визначених абзацом першим пункту 5.14. цього Положення, 
кандидат вважається таким, що не пройшов тестування, незалежно від якості й змісту 
виконаних ним тестових запитань.  

5.15. Кандидат протягом усього часу, відведеного для складення тестування, має 
право відмовитися його складати, в тому числі й без пояснення причин.  

Якщо кандидат заявив про відмову проходити тестування, уповноважені 
представники складають акт про відмову кандидата від проходження анонімного 
тестування (іспиту) (додаток  № 4). 

На бланку відповіді такого кандидата уповноваженим представником 
проставляється відмітка про відмову від проходження тестування із зазначенням часу 
відмови кандидата. 

Цей кандидат вважається таким, що не пройшов тестування, незалежно від якості й 
змісту виконаного ним завдання. 

5.16. По закінченню часу, відведеного на складення тестування уповноважені 
представники оголошують про його закінчення, після чого кандидати зобов’язані 
припинити роботу над тестовими завданнями та здати бланки відповідей уповноваженим 
представникам. 

5.17. Під час прийняття бланків відповідей уповноважені представники 
перевіряють їх цілісність та правильність оформлення (наявність передбачених формою 
бланку відміток).  

Якщо під час прийняття бланків відповідей виявлено неправильність його 
оформлення кандидатом та/або факт порушення кандидатом цілісності бланку відповіді 
складається акт про усунення кандидата від проходження анонімного тестування (іспиту). 

Кандидат щодо якого складено акт про усунення кандидата від проходження 
анонімного тестування (іспиту) вважається таким, що не пройшов тестування, незалежно 
від якості й змісту виконаних ним тестових завдань. 
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5.18. Відразу після прийняття документів, зазначених у пункті 5.17. цього 
Положення, від останнього кандидата в аудиторії, уповноважені представники складають 
акт закриття пакету з тестовими матеріалами (додаток № 5). 

Матеріали тестування запаковуються уповноваженими представниками у пакет, 
призначений для зворотнього направлення, та передаються члену Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України та працівникам секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України для підготовки відправлення цих матеріалів до Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України з метою опрацювання результатів тестування. 
VI. Опрацювання результатів тестування  

6.1. Опрацювання результатів тестування складається з наступних етапів: 
-   отримання Вищою кваліфікаційною комісією суддів України пакетів з тестовими 

матеріалами із пунктів проведення тестування; 
- сканування бланків відповідей кандидатів за допомогою комп’ютерного 

обладнання; 

 оцінювання даних, отриманих у порядку, передбаченому пунктом 6.6. цього 
Положення; 

 оприлюднення результатів тестування на офіційному веб-порталі Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України. 

6.2. Після отримання пакетів із бланками відповідей відповідальний працівник 
секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у присутності членів Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України з дотриманням суворої послідовності вчиняє 
наступні дії: 

- розкриває пакети з тестовими матеріалами; 
- складає акт розкриття пакетів з тестовими матеріалами (додаток №6). 
- розпочинає процедуру опрацювання результатів тестування. 

6.3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України забезпечує сканування бланків 
відповідей з використанням комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення 
(надалі — автоматизована система), яке дозволяє в автоматичному режимі здійснити 
обрахунок кількості правильних відповідей та визначити загальну кількість набраних балів 
кожним кандидатом. 

6.4. Бланки відповідей кандидатів, які відмовилися складати тестове завдання, були 
усунуті від складення тестового завдання, або на бланку для відповідей яких виявлено 
будь-які помітки, крім відповідей на питання тестового завдання скануванню не 
підлягають. 

6.5. Обрахунок кількості правильних відповідей автоматизованою системою 
здійснюється за наступними принципами: 

- кожна правильна відповідь на одне запитання тесту дорівнює 1 балу; 
- неправильна відповідь дорівнює 0 балів; 
- усі бали додаються. 

6.6. Після завершення процедури, передбаченої пунктами 6.1 - 6.5 цього Положення, 
відповідальний структурний підрозділ секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
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України за допомогою автоматизованої системи роздруковує дані, на підставі яких Вища 
кваліфікаційна комісія суддів України  здійснює оцінку результатів тестування.  

Персоніфікація результатів тестування здійснюється після завершення обробки всіх 
бланків відповідей, обрахунку автоматизованою системою тестових балів кожного з 
учасників тестування.  
 

VІI. Методика оцінювання результатів тестування  
 

7.1. Результат тестування формується Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України у вигляді списку кандидатів, які набрали достатню кількість балів і  успішно 
пройшли тестування. 

7.2.  При визначенні кількості балів, яка є достатньою для визнання кандидатів 
такими, що успішно пройшли тестування, Вища кваліфікаційна комісія суддів України 
враховує такі критерії: 

 - прогнозована кількість вакантних посад; 
 - загальна кількість кандидатів, які складали тестування; 
 - результати анонімного тестування 

7.3.  Список кандидатів, які успішно пройшли тестування, затверджується рішенням 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на підставі оцінювання нею даних, 
отриманих у порядку, передбаченому в пункті 6.6. цього Положення. 

7.4.  Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, прийняте у порядку, 
передбаченому п. 7.3. цього Положення, оприлюднюється на офіційному  веб-порталі 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та опубліковується в газетах «Голос 
України» або «Урядовий кур’єр». 
 
 

VIII. Зберігання результатів тестування 

8.1. Матеріали тестування зберігаються у Вищій кваліфікаційній комісії суддів 
України. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України можуть у будь-який час 
ознайомлюватися з матеріалами тестування. 

8.2. Кандидат, який брав участь у тестуванні, має право звернутися до Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України із письмовою заявою щодо ознайомлення з 
матеріалами тестування щодо нього. 

Рішення про надання або відмову у наданні кандидату можливості ознайомлення з 
матеріалами тестування приймається керівництвом Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України. 

8.3. Поширення та використання інформації про персональні дані, отримані під 
час проходження особою тестування, без її письмової згоди заборонено.  
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Додаток 1 
до Положення про порядок складення  
кандидатами на посаду судді анонімного тестування (іспиту) 
та методику його оцінювання 

АУДИТОРНА ВІДОМІСТЬ 

процедури анонімного тестування (іспиту) 

кандидатів на посаду судді в аудиторії №____. 

 

м. ___________                                                                           «____»_______________ 2011р. 

У ____________________________________________________________________ 

                                                                             (адреса пункту  анонімного  тестування(іспиту) 

№ 

з/п 
Прізвище, імٔя, по-батькові кандидата Місце для наліпки із штрих-кодом 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
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Додаток 2 
до Положення про порядок складення 
кандидатами на посаду судді анонімного тестування (іспиту) 
та методику його оцінювання 
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Додаток 3 
до Положення про порядок складення  
кандидатами на посаду судді анонімного тестування (іспиту) 
 та методику його оцінювання 

 
 

АКТ № ____ 
про усунення кандидата від процедури проходження анонімного тестування (іспиту)  

 
м. ___________                                                                              «____»_______________ 
2011р.  

 
Адреса пункту 
тестування__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
____    (адреса здійснення анонімного тестування, номер аудиторі) 

Цим актом фіксуються порушення, вчинені кандидатом на посаду судді вперше у ході 
складення анонімного тестування (іспиту) як складової процесу добору кандидатів на 
посаду судді, проведення якого здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України відповідно до вимог пункту 4 статті 66 та статті 68  Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів". 
 
Ми, що нижче підписалися, уповноважені представники з проведення тестування: 

______________                             
________________________________________________ 

                         (підпис)                                                                        (ініціали, прізвище)                                                                                                                                                                                         
                ______________                             
________________________________________________ 
                         (підпис)                                                                        (ініціали, прізвище)                                                                  

______________                             
________________________________________________ 

                         (підпис)                                                                        (ініціали, прізвище)                      

                        ______________                             
________________________________________________ 
                         (підпис)                                                                        (ініціали, прізвище)                                                                  

______________                             
________________________________________________ 

                         (підпис)                                                                        (ініціали, прізвище)                                                                  

 

за погодженням із членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України: 

______________                             
________________________________________________ 

                         (підпис)                                                                        (ініціали, прізвище)                                                                                                                                                                                         
 

під час проведення тестування  встановили, що кандидат  
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_____________________________________________________________________________      

                                                                                             (прізвище, ім’я, по батькові кандидата) 

 
у ході складення тесту в аудиторії № ____, порушив процедуру складення анонімного 
тестування (іспиту), передбачену Положенням про порядок складення кандидатами на 
посаду судді анонімного тестування (іспиту) та методику його оцінювання, затвердженого 
рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від «___» _________ 2011 р. № 
____. 
            
Суть порушення: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Відповідно Положення про порядок складення кандидатами на посаду судді анонімного 
тестування (іспиту) та методику його оцінювання, затвердженого рішенням Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України від _________ № ____, цей акт є підставою  для 
позбавлення кандидата на посаду судді, який порушив процедуру складення анонімного 
тестування (іспиту), права на продовження проходження анонімного тестування (іспиту). 
  
Кандидата позбавлено права на продовження роботи над тестом о _____ год _____ хв. та 
вилучено тестовий зошит і бланк відповідей.  
 
Погоджено: 
       
          ______________                              
________________________________________________ 
                         (підпис)                                                                        (ініціали, прізвище)                                                                  

 
 
Уповноважені представники: 
                ______________                              
________________________________________________ 
                         (підпис)                                                                        (ініціали, прізвище)                                                                  
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                ______________                              
________________________________________________ 
                         (підпис)                                                                        (ініціали, прізвище)                                                                  

______________                              
________________________________________________ 

                         (підпис)                                                                        (ініціали, прізвище)                   

______________                              
________________________________________________ 

                         (підпис)                                                                        (ініціали, прізвище)                   

______________                              
________________________________________________ 

                         (підпис)                                                                        (ініціали, прізвище)                   

______________                              
________________________________________________ 

                         (підпис)                                                                        (ініціали, прізвище)                   

 

                                         

 
Кандидат_________________________ зі змістом цього акта ознайомлений _____________  

              (прізвище, ініціали)                                                                                              
(підпис кандидата)  
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Додаток 4 
до Положення про порядок складення  
кандидатами на посаду судді анонімного тестування (іспиту) 
та методику його оцінювання 

АКТ № ____ 

про відмову кандидата від проходження анонімного тестування (іспиту)  

м. __________                                                                               «____»_______________ 
2011р. 
 

Цей акт складено під час проведення анонімного тестування (іспиту) як складової 
процесу добору кандидатів на посаду судді, проведення якого здійснюється Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до вимог пункту 4 статті 66 та статті 
68 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про порядок складення 
кандидатами на посаду судді анонімного тестування (іспиту) та методику його 
оцінювання.  
 
Адреса пункту тестування: 
______________________________________________________________________________
_______ 
    (місто, назва вулиці, номер корпусу, номер аудиторії) 

 
Ми, які нижче підписалися, уповноважені представники із проведення тестування: 

 

__________________________          
___________________________________________ 

(підпис)                                               (прізвище, ініціали) 
 

__________________________                  
_____________________________________________________ 

(підпис)                                               (прізвище, ініціали) 
 

__________________________                  
_____________________________________________________ 

(підпис)                                                (прізвище, ініціали) 
 

__________________________                  
_____________________________________________________ 

(підпис)                                               (прізвище, ініціали) 
 

__________________________                  
_____________________________________________________ 

(підпис)                                              (прізвище, ініціали) 
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__________________________                  
_____________________________________________________ 

(підпис)                                             (прізвище, ініціали) 

 

посвідчуємо, що під час проведення тестування кандидат  

_____________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові кандидата, номер аудиторії) 

добровільно відмовився від складення тестування. 

 
Кандидата позбавлено права на продовження роботи над тестом о _____ год _____ хв. 

 

Кандидат_______________________________________зі змістом цього акта 
ознайомлений. 

(прізвище, ініціали) 
 

____________________________                                                      
______________________________________ 

(підпис кандидата )                                                                                                  (ініціали, прізвище кандидата)  
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Додаток 5 
до Положення про порядок складення  
кандидатами на посаду судді анонімного тестування (іспиту) 
та методику його оцінювання 

 
 
 

АКТ 
закриття пакета з тестовими матеріалами 

 по закінченню анонімного тестування (іспиту) 
 в ауд. № ___ 

 
 

м. ___________________                                                           «____»_______________ 2011р. 
 
 

Цей акт складено по закінченню анонімного тестування (іспиту) як складової 
процесу добору кандидатів на посаду судді, проведення якого здійснюється Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України  відповідно до вимог пункту 4 статті 66 та статті 
68 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про порядок складення 
кандидатами на посаду судді анонімного тестування (іспиту) та методику його 
оцінювання 

 
 

Тестування                            розпочато о: ____________год _____хв 
 закінчено о: ____________год _____хв 

 
 
 
Адреса здійснення тестування: 
______________________________________________________________________________
________________ 

(адреса пункту анонімного тестування, номер аудиторії) 

 
Ми, що нижче підписалися, упоноважені представники із проведення тестування, 

посвідчуємо, що по закінченню проведення анонімного тестування в цій аудиторії у пакет, 
наданий для перевезення матеріалів тестування з метою опрацювання його результатів, 
вкладено автентичні примірники наступних документів: 

 
 

№ 
п/п Назва документа 

Кількість 
примірників 

 
№ шифра 

Кількіст
ь 

аркушів 

Особливі 
примітки 

1 аудиторна відомість 
1 
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2 бланки відповідей   
 

  

3 невикористані тестові 
зошити 

    

4 невикористані наліпки із 
штрих-кодами 

    

5 акти про усунення кандидата 
від процедури проходження 
анонімного тестування 
(іспиту) 

 
 
 

  

6 акти про відмову кандидата 
від проходження анонімного 
тестування (іспиту) 

 
 

  

7 

невикористані, використані 
та пошкоджені пакети для 
перевезення тестових 
матеріалів 
 
 

    

 
Пакет закрито о _____ год _______ хв.  
 
та підтверджуємо це підписами: 
 
Уповноважені представники: 

______________                             
________________________________________________ 

 (підпис)                                                                        (прізвище, ініціали,)                                                                                                                                                                                         
                ______________                             
________________________________________________ 

(підпис)                                                                      ,( прізвище, ініціали)                                                                   

______________                             
________________________________________________ 

 (підпис)                                                                        ( прізвище, ініціали)                            

                ______________                             
________________________________________________ 

(підпис)                                                                        ( прізвище, ініціали)                                                                                                                                       
_______________                             
________________________________________________ 

(підпис)                                                                        (прізвище, ініціали,)                                       
_______________                             
________________________________________________ 

(підпис)                                                                        (прізвище, ініціали,)                                       
 



Огляд правил відбору тестів для кандидатів на посади суддів                           37 

Додаток 6 
до Положення про порядок складення  
кандидатами на посаду судді анонімного тестування (іспиту) 
 та методику його оцінювання 

 
АКТ 

розкриття пакетів з тестовими матеріалами 
 
м. Київ                                                                               «____»_______________ 2011р. 
 

Цей акт складено після проведення анонімного тестування (іспиту) як складової 
процесу добору кандидатів на посаду судді, проведення якого здійснюється Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до вимог пункту 4 статті 66 та статті 
68 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про порядок складення 
кандидатами на посаду судді анонімного тестування (іспиту) та методику його 
оцінювання  

 
 

Цей акт складено про те, що працівниками секретаріату Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України 
______________________________________________________________________________
_ 

(прізвище, ініціали) 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_ 

(прізвище, ініціали) 

_____________________________________________________________________________________________________________________

____(прізвище, ініціали) 

 

 
у присутності членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України: 
 
______________________________________________________________________________ 

(прізвище, ініціали) 

______________________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

______________________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

______________________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

______________________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

______________________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

______________________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 
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________________________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ініціали) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ініціали) 

_____________________________________________________________________________________________________________________

____(прізвище, ініціали) 

_____________________________________________________________________________________________________________________

____(прізвище, ініціали) 

 відкрито пакети з тестовими матеріалами о _____ год. _______ хв.    
       (час відкриття) 

 

№ п/п № шифра 

  

  

  

  

Ми, які нижче підписалися, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
після перевірки цілісності пакетів, наявності на них відповідних шрифтів підтверджуємо 
це власними підписами: 
_______________               ___________________________________________ 
           (підпис)                                                                         (прізвище, ініціали) 
 
_______________               ___________________________________________ 
           (підпис)                                                                         (прізвище, ініціали) 
 
_______________               ___________________________________________ 
           (підпис)                                                                         (прізвище, ініціали) 
 
_______________               ___________________________________________ 
           (підпис)                                                                         (прізвище, ініціали) 
 
_______________               ___________________________________________ 
           (підпис)                                                                         (прізвище, ініціали) 
 

_______________               ___________________________________________ 
           (підпис)                                                                         (прізвище, ініціали) 
 

_______________               ___________________________________________ 
           (підпис)                                                                         (прізвище, ініціали) 
 

_______________               ___________________________________________ 
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           (підпис)                                                                         (прізвище, ініціали) 
 
_______________               ___________________________________________ 
           (підпис)                                                                         (прізвище, ініціали) 
 
_______________               ___________________________________________ 
           (підпис)                                                                         (прізвище, ініціали) 
 

_______________               ___________________________________________ 
           (підпис)                                                                         (прізвище, ініціали) 
 


