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Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень бажаючих
вступити до вищих навчальних закладів проводиться у формі тестування за
кошти Державного бюджету України.

Тестування відбуватиметься у визначених Українським центром
оцінювання якості освіти (УЦОЯО) пунктах тестування.

Відповіді перевірятимуться в центрах обробки як за допомогою
комп’ютерних програмно-апаратних засобів, так і незалежними
екзаменаторами.

Український центр оцінювання якості освіти гарантує рівні умови та
відкритість процедур зовнішнього оцінювання для громадського

спостереження, об’єктивність визначення результатів.

Українська мови та література Географія
Іноземна мова Математика
(англійська, німецька, Історія України
французька, іспанська) Хімія
Біологія Фізика

Правила реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання,
а також перелік пунктів реєстрації РОЗМІЩЕНО НА САЙТАХ Українського та
регіональних центрів оцінювання якості освіти (РЦОЯО).

Строки проведення реєстрації – з 15 грудня 2009 року до 31 березня 2010
року.

Реєстрація вважається завершеною, якщо Ви отримали в пункті реєстрації
бланк сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Через 3-4 дні після реєстрації для кожного абітурієнта на сайті УЦОЯО буде
створено ПЕРСОНАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЙНУ СТОРІНКУ, доступ до якої
здійснюється за допомогою PIN-коду, указаного в сертифікаті. Не передавайте
Ваш PIN-код іншим особам. У такому випадку УЦОЯО не гарантує
конфіденційність інформації, розміщеної на Вашій персональній сторінці.

Якщо у Вас виникла потреба внести зміни до реєстраційних даних
(уточнити перелік предметів, персональні дані), то повторно
зареєструйтеся до 31 березня 2010 року. Для цього Вам потрібно прибути до
найближчого пункту реєстрації та надати документи, на підставі яких Вас
було зареєстровано, а також дві фотокартки розміром 3 х 4 см, два
пластикові файли формату А-4, отриманий раніше сертифікат, що підлягає

анулюванню.

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ЗОВНІШНЬОМУ ОЦІНЮВАННІ

ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ, ІЗ ЯКИХ МОЖНА СКЛАСТИ ТЕСТИ В 2010 р.

Не ламінуйте сертифікат. Не переклеюйте фотографію. Не
руйнуйте голографічну наліпку. Зберігайте документ у пластиковому
файлі. Пам’ятайте, що без сертифіката Вас не допустять до
складання тестів.
Для виготовлення дубліката втраченого або пошкодженого
сертифіката звертайтеся до відповідного регіонального центру

оцінювання якості освіти.

Загальна кількість тестів, які може скласти одна особа, не повинна
перевищувати п’яти. Дозволено тестування лише з однієї іноземної

мови.

РЕЗУЛЬТАТИ ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ

Якщо через об’єктивні причини Ви не змогли пройти зовнішнє оцінювання в установлений час,
подайте протягом п’яти робочих днів (уключаючи день складання тесту з певного предмета) заяву до
регламентної комісії РЦОЯО. До заяви додайте документи, що підтверджують причини, які
унеможливили проходження зовнішнього оцінювання у визначені терміни.

Об’єктивними причинами, що дають право на участь у спеціально організованому тестуванні, є:

► участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, які включені до планів офіційних заходів,
що проводяться Міністерством освіти і науки України, Міністерством культури і туризму України,
Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту;

► порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, підтверджені рішенням регламентної
комісії відповідного РЦОЯО;

► хвороба, що перешкодила участі в тестуванні, підтверджена довідкою відповідного закладу охорони
здоров’я;

► смерть рідних по крові або по шлюбу;

► стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.

Із результатами зовнішнього оцінювання Ви зможете ознайомитися на персональній
інформаційній сторінці після офіційного оголошення підсумків проведення зовнішнього
незалежного оцінювання з кожного предмета.

Після оголошення результатів з усіх предметів самостійно роздрукуйте з персональної
інформаційної сторінки інформаційну картку, що є додатком до сертифіката.

У разі виникнення сумнівів стосовно об’єктивності оцінювання Вашої роботи, Ви маєте
право подати АПЕЛЯЦІЙНУ ЗАЯВУ щодо результатів зовнішнього оцінювання. Заяву відправте
рекомендованим листом на адресу УЦОЯО протягом трьох днів із моменту офіційного
оголошення результатів зовнішнього оцінювання з відповідного предмета (зразок заяви буде
розміщено на сайті УЦОЯО).

Розгляд заяви здійснюватиметься апеляційною комісією впродовж десяти днів із часу її
надходження. Інформацію щодо розгляду буде подано на персональній інформаційній сторінці, а також
надіслано Вам поштою.

Не намагайтеся фальшувати результати зовнішнього оцінювання, підробляючи
сертифікат та інформаційну картку. Ваші результати, подані до приймальних комісій вищих
навчальних закладів, будуть обов’язково перевірені в on-line режимі на відповідність тим, що

наявні в базі даних УЦОЯО.

ЯКЩО ВИ НЕ ЗМОГЛИ ПРОЙТИ ТЕСТУВАННЯ

Український центр
оцінювання якості освіти

Адреса: вул. Чорновола, 24, м. Київ, 01135
Телефон інформаційної служби: 0-44 503-37-93
www.testportal.gov.ua org@testportal.com.ua

Харківський РЦОЯО
(Харківська, Чернігівська, Сумська області)
Адреса: майдан Свободи, 6, кім. 463, м. Харків,
61077
Телефон інформаційної служби: 0-57 705-06-56
0-57 705-07-37
rc.kharkiv.gromada@meta.ua
www.zno-kharkiv.org.ua

© Український центр оцінювання якості освіти, оригінал-макет, 2009
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Абітурієнти мають право на:

► виконання тестів, що відповідають вимогам
програм зовнішнього незалежного
оцінювання, затверджених Міністерством
освіти і науки України;

► ввічливе та неупереджене ставлення до себе з
боку осіб, відповідальних за проведення
тестування;

► безпечні умови під час тестування;

► апеляцію щодо порушення процедури
проведення та результатів зовнішнього
оцінювання;

► доступ до інформації про мету, програми,
порядок проходження зовнішнього
оцінювання, форми тестових завдань, час і
місце проведення тестувань, форму та час
повідомлення результатів зовнішнього
оцінювання.

Абітурієнти зобов’язані:

► ознайомитися з інформацією про порядок
проходження зовнішнього оцінювання;

► своєчасно прибути до визначеного УЦОЯО
пункту тестування з документами,
необхідними для проходження зовнішнього
оцінювання;

► ввічливо ставитися до осіб, які проводять
тестування чи беруть у ньому участь;

► виконувати вказівки та вимоги персоналу
пункту тестування, що стосуються процедури
проведення зовнішнього оцінювання;

► під час перебування в пункті тестування не
користуватися в особистих інтересах, а також
в інтересах інших осіб мобільними
телефонами, фото- й відеоапаратурою,
калькуляторами та іншими технічними
засобами, друкованими й рукописними
матеріалами (підручниками, посібниками,
записками тощо), що не передбачені
процедурами тестування.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ЗОВНІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ

МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ

Місце розташування пункту тестування, час початку зовнішнього оцінювання буде зазначено
в запрошенні-перепустці, яку Ви отримаєте поштовим зв’язком (на адресу, указану під час
реєстрації).

Якщо за три тижні до першого тестування Ви не одержите запрошення-перепустку, то
самостійно роздрукуйте її з персональної інформаційної сторінки.

Упродовж часу, відведеного на складання тесту, ЗАБОРОНЕНО:

● спілкуватися з іншими абітурієнтами;

● передавати будь-які предмети та матеріали;

● заважати іншим абітурієнтам у роботі над тестом, а також особам, які проводять
зовнішнє оцінювання;

● мати при собі будь-які засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та
відтворення інформації, друковані чи рукописні матеріали, що не передбачені процедурами
тестування;

● псувати майно навчального закладу та інших учасників.

У разі порушення цих вимог Вас буде позбавлено права на продовження роботи з тестом, а
виконані завдання – анульовано.

Своєчасно прибудьте до пункту тестування,
взявши з собою: документ, на підставі якого
зареєструвалися для участі в зовнішньому
оцінюванні (паспорт або свідоцтво про
народження); сертифікат зовнішнього незалежного
оцінювання; запрошення-перепустку; дві-три
капілярні чи гелеві ручки із чорнилом чорного
кольору; маленьку прозору пляшку з питною
водою (за бажанням).

У ДЕНЬ ТЕСТУВАННЯ

Одягніться так, щоб Ви могли
пристосуватися до будь-якої температури в

пункті тестування. Не беріть із собою мобільні
телефони, інші пристрої для збереження та
обробки інформації, тому що Вас зобов’яжуть
залишити їх вимкнутими у спеціально
відведеному для цього місці. Пам’ятайте, що з
метою попередження випадків використання
електронних пристроїв під час проведення
зовнішнього оцінювання працівники пункту
тестування здійснюватимуть запобіжні
заходи, застосовуючи при цьому різні технічні

засоби.

Знайдіть своє робоче місце в аудиторії.
Орієнтиром для Вас будуть: алфавітний список,
вивішений при вході до пункту тестування;
аудиторний список, що знаходиться на вході до
аудиторії тестування; індивідуальна паперова

наліпка на робочому столі.

Не виконуйте нічиїх прохань або
розпоряджень пересісти на інше місце,

тому що це може призвести до анулювання
Ваших результатів.

Розмістіть на краю робочого столу
документи, із якими Ви прибули до пункту
тестування. Ретельно виконуйте вказівки та

вимоги інструкторів.

Ваші документи перевірятимуть
кілька разів як під час входу до пункту
тестування, так і роботи над тестом.

Під час тестування Ви маєте право вийти з
аудиторії за власною потребою.

Вихід з аудиторії не є підставою для
продовження часу, необхідного для виконання

тесту. Вийшовши за межі пункту тестування
під час виконання тестових завдань, Ви
втрачаєте можливість повернутися в

аудиторію.

Будьте особливо уважними, виконуючи
завдання тесту. Якщо не можете дати відповідь
на якесь питання, то не гайте час, а розпочинайте
виконувати інше. Уважно записуйте відповіді у
бланк (-и). Ретельно позначте в бланку відповідей

номер тестового зошита.

У разі неправильного або неповного
оформлення бланків відповідей, що

унеможливлює встановлення номера зошита,
із яким Ви працювали, робота анулюється.

До виходу з пункту тестування надайте
сертифікат уповноваженій особі УЦОЯО, яка

зобов’язана зробити відмітку про проходження
зовнішнього оцінювання з певного предмета.

Без відмітки в сертифікаті про
складання тесту з певного предмета

результати зовнішнього оцінювання
вважаються недійсними.

Після закінчення роботи над тестом здайте
інструкторам бланк (-и) відповідей і переконайтеся,
що їх вкладено до спеціального пакета, засвідчіть
це підписом в аудиторному протоколі.

Несвоєчасна здача бланків відповідей
є підставою для анулювання результатів

тестування.
Якщо в пункті тестування стосовно Вас

допущено порушення процедури проведення
зовнішнього оцінювання (неправильний відлік
часу, відсутність тестових матеріалів тощо),
зверніться до уповноваженої особи та подайте
відповідну апеляційну заяву. Таку заяву треба
подати до виходу з пункту тестування. Її
розгляд здійснюватиме регламентна комісія
РЦОЯО. Про рішення регламентної комісії

Вас буде повідомлено поштою.

Під час зовнішнього оцінювання не будьте байдужими до фактів
порушення процедури проходження тестування, списування, несанкціонованої
допомоги абітурієнтам у пункті тестування. Ваша принципова позиція є

складовою об’єктивності зовнішнього оцінювання.
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