За що можуть відсторонити від ЗНО 2019
Зовсім скоро, 21 травня,
незалежного оцінювання.

відбудеться

основна

сесія зовнішнього

Тож яких правил необхідно дотримуватись, щоб не провалити тест?
Абітурієнта можуть не допустити до складання іспиту, якщо у нього
відсутній сертифікат ЗНО, документ, що засвідчує особу та запрошенняперепустка. Також якщо учасник тестування кардинально змінив зовнішність та
його важко впізнати, може отримати не допуск.
Відсторонити абітурієнта під час проведення ЗНО можуть за таких
обставин: користування мобільним телефоном, планшетом, смарт-годинником
чи іншими засобами зв'язку, збереження та передання інформації.
Також під заборону потрапили книги, записи, таблиці.
Абітурієнту не можна спілкуватися з іншими учасниками тестування.
До пункту проходження тестів не можна проносити верхній одяг, сумку,
рюкзак, парасольку та інші особисті речі.

Перший іспит в цьому році буде 21 травня. Закінчиться сесія 13
червня. Тести складатимуть понад 354 тисячі осіб з 11 предметів.
Що зміниться в процедурі ЗНО цього року
З 2019 року стане легше ЗНО для випускників шкіл з навчанням мовами
національних меншин та проводитиметься обов'язкова державна підсумкова
атестація у формі ЗНО з української мови та математики або історії на вибір.
Першою новацією є впровадження обов'язкового ДПА у форматі ЗНО з
української мови і з математики або історії на вибір. Ці два тестування обов'язкові, ще два – на вибір.

Другою головною новацією буде зміна процедури переведення тестових
балів з української мови та літератури. Враховуватиметься володіння
українською у випускників шкіл з викладанням мовами національних меншин,
які не належать до групи слов'янських мов, розповідає 24tv.ua.
З 2021 року буде більше обов'язкових предметів, а тестування з української
мови та математики матимуть два рівні складності. Обов'язковим буде ЗНО з
математики.
Третій обов'язковий предмет - історія України або англійська на вибір.

ЗНО 2019: як дізнатися адресу тестування
Дізнатися адреси пунктів проведення ЗНО можна за допомогою
запрошень-перепусток.
Учасники ЗНО 2019 можуть дізнатися адресу пунктів, де проводиться
тестування, на запрошеннях-перепустках.
Запрошення-перепустки потрібно самостійно роздрукувати. Вони будуть
доступні на інформаційній сторінці учасника тестування.
Доступ до зазначеної сторінки можна отримати, ввівши номер сертифіката
ЗНО та пін-код, який вказаний у ньому.
Читайте: За що можуть не допустити або відсторонити від ЗНО 2019
Важливо пам’ятати, що запрошення-перепустку не надсилатимуть на
пошту або вказану електронну адресу.
До слова, сьогодні, 3 травня, почалася реєстрація на участь у додатковій.

На що мають право учасники ЗНО?

Якщо учаснику зовнішнього незалежного оцінювання потрібно вийти з
аудиторії, то він може це зробити. Але перед тим повинен залишити зошит із
завданнями сертифікаційної роботи і бланки відповідей на робочому столі,
поклавши їх заповненою стороною вниз. Час виходу (повернення) учасника
зовнішнього оцінювання з (в) аудиторії фіксується старшим інструктором. Час,
який учасник зовнішнього оцінювання провів за межами аудиторії, не додається
йому на час роботи над сертифікаційною роботою.

Дозволяється користуватися таблицями, додатковими матеріалами чи
чернетками, які передбачені процедурою проведення зовнішнього незалежного
оцінювання і роздаються інструкторами в пункті проведення ЗНО.
Нагадаємо, тепер учасники ЗНО можуть отримувати на свій смартфон
розклад, адреси пунктів, а також результати тестування. Для них
створено мобільний додаток Моє ЗНО, який просто треба завантажити на
телефон.

БАЖАЄМО УСПІХУ!!!

