
Права та обов’язки учасників зовнішнього незалежного оцінювання 

Особа, яка зареєструвалася для проходження зовнішнього оцінювання: 

МАЄ ПРАВО на: 

• виконання сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання; 
• ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за 
організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 
• безпечні умови під час складання тестів; 
• отримання безкоштовної медичної допомоги в пункті проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання (у разі потреби); 
• оскарження процедури проведення та результатів зовнішнього незалежного 
оцінювання (апеляцію); 
•  ознайомлення із своєю сертифікаційною роботою зовнішнього незалежного 
оцінювання після її перевірки, отримання засвідченої такої роботи. 

Абітурієнт   ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ: 

o ознайомитися з інформацією про порядок проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання; 
o  своєчасно прибути до пункту зовнішнього незалежного оцінювання; з документом, 
що посвідчує особу, (паспорта, серія та номер якого зазначено в Сертифікаті; 
сертифікатом ЗНО; запрошенням-перепусткою); 
o  ввічливо ставитися до всіх учасників ЗНО і працівників пункту проведення ЗНО; 
o  виконувати вказівки та вимоги працівників пункту проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання , щодо процедури проходження ЗНО; 
o  після завершення часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи 
зовнішнього незалежного оцінювання , повернути її матеріали ( крім зошита із завданням 
сертифікаційної роботи) працівникам пункту ЗНО; 
o  не псувати майно навчального закладу та майно осіб, які перебувають у пункті 
тестування; 
o  не проносити до пункту тестування небезпечні предмети та речовини, що можуть 
створити загрозу життю та здоров’ю учасників зовнішнього оцінювання; 
o  не користуватися в пункті тестування будь-якими засобами зв’язку, пристроями 
зчитування (фіксації), збереження та відтворення інформації; 
o  протягом часу, відведеного для складання тесту:  
- не заважати іншим абітурієнтам виконувати сертифікаційну роботу ЗНО;  
- не спілкуватися з іншими абітурієнтами, не передавати їм будь-які предмети та 
матеріали;  
- не мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, 
збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не 
передбачені процедурою тестування. 

 УВАГА! У разі порушення вищезазначених вимог учасник зовнішнього оцінювання на 
вимогу осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього незалежного 
оцінюванняповертає матеріали сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного 
оцінювання та залишає пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання 
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