ДЛЯ УЧНІВ
Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні
необхідно
1. Написати заяву на ім’я директора навчального закладу, у якому ви
навчаєтесь, зазначивши предмети, за якими Ви будете проходити
оцінювання. Пам’ятайте, що оцінюються такі предмети:
• українська мова;
• історія чи математика (на вибір учня).
2. Отримати Інформаційні матеріали з варіантом тестового зошита, бланка
відповідей та інструкціями.
Отримати запрошення на зовнішнє незалежне оцінювання.
•
3. Прибути на тестування за 30 хвилин до його початку.
Запізнюватись не можна: заходити до аудиторії після початку тестування
забороняється.
4. При собі мати:
•
запрошення (підтверджує Ваше право брати участь у тестуванні);
•
паспорт або свідоцтво про народження і завірену директором
Вашого навчального закладу довідку з Вашою фотографією;
•
капілярну чи гелеву ручку з чорнилом або пастою насиченого
чорного кольору.
Процедура проведення тестування
Якщо учень прийде до аудиторії/класу після початку тестування, йому
не дозволять взяти в ньому участь. На місце тестування його учасники мають
прийти щонайменше за 30 хвилин до його початку. Дітей з віддалених
районів в областях до пунктів тестування будуть довозити автобусами.
Без запрошення і паспорта (або свідоцтва про народження) учневі не
дозволять взяти участь у зовнішньому оцінюванні. Крім цього він повинен
мати при собі капілярну чи гелеву ручку з чорнилом або пастою насиченого
чорного кольору. Запрошення видається у школах всім зареєстрованим
учасникам тестування, засвідчує участь випускника у зовнішньому
оцінюванні і є перепусткою до приміщення, де проводять тестування. Учень
також повинен мати при собі паспорт (свідоцтво про народження).
Учнів до аудиторії запрошує інструктор, який вказує кожному місце в
ній. Учневі заборонено мінятися місцем з іншим учасником зовнішнього
оцінювання. На вирішення тестових завдань і творчої роботи з мови та
математики учасник тестування матиме 135 хвилин, на відповіді тесту з
історії – 90 хвилин.

Під час тестування його учасникам не можна їсти; виходити з
аудиторії без дозволу інструктора; спілкуватися з іншими його учасниками.
Заборонено користуватися будь-якими матеріалами чи посібниками, а також
папером, олівцями, пейджерами, книжками, маркерами, плеєрами з
навушниками, мобільними телефонами, будь-якими електронними та
фотографічними засобами.
Якщо в учня виникла проблема, до нього підійде інструктор, щоб
допомогти. Проте запитання, які стосуються змісту завдань, учні ставити не
можуть. За ходом тестування в аудиторії спостерігає інструктор – вчитель
або викладач, який пройшов відповідне навчання для цієї роботи.

