ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Херсонського регіонального
центру оцінювання якості освіти
від 14 листопада 2018 року № 134
ВИМОГИ
щодо реєстрації осіб для участі
в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні в 2019 році
1.
Учасниками пробного зовнішнього незалежного оцінювання (далі –
пробного ЗНО) є особи, які зареєструвалися для його проходження та
здійснили оплату.
2.
Реєстрація учасників пробного ЗНО здійснюється Херсонським
регіональним центром оцінювання якості освіти (далі – Херсонський РЦОЯО)
через мережу Internet після отримання електронної заяви від абітурієнта.
Електронна заява на участь у пробному ЗНО прирівнюється до паперової.
3.
Реєстрація на пробне ЗНО триватиме з 08 січня (з 00:00 годин) до
31 січня (до 24:00 години) 2019 року.
4.
Кожен зареєстрований учасник може взяти участь в одному із
запропонованих у той чи інший день предметів за вибором згідно з графіком:
16 березня 2019 року

українська мова і література
23 березня 2019 року

математика;

історія України;

географія;

біологія;

англійська мова;

німецька мова;

французька мова;

іспанська мова;

хімія;

фізика.
5.
Для реєстрації особа, яка виявила бажання взяти участь у пробному ЗНО,
повинна:
1)

зайти на сайт Херсонського РЦОЯО khersontest.org.ua;

2)

натиснути на кнопку «Особистий кабінет учасника ПЗНО» та обрати

«Зареєструватися»;
3)
ознайомитися
з
нормативно-правовими
документами,
що
регламентують проведення пробного ЗНО, та підтвердити факт ознайомлення,
натиснувши на відповідне посилання;
4)
заповнити реєстраційну форму, підтвердити правильність уведених
даних та завершити реєстрацію;
5)
за підсумком реєстрації отримати особистий логін та пароль, який
продублюється на e-mail;
6)
за допомогою логіна та пароля авторизуватися в розділі «Особистий
кабінет учасника ПЗНО»;
7)
натиснувши кнопку «Додати предмети», обрати місце проходження
пробного тестування із переліку міст, в яких будуть створені пункти пробного
ЗНО;
8)
для вибору предметів ще раз натиснути кнопку «Додати предмети»;
9)
навпроти обраних предметів поставити позначку «✓» ;
10) з випадаючих списків навпроти обраних предметів обрати мову, якщо
необхідно здійснити переклад тестів;
11) для можливості друку квитанції на оплату необхідно остаточно
підтвердити перелік обраних предметів (кнопка «Підтвердити вибір
предметів/сформувати квитанції»);
12) після остаточного підтвердження обраних предметів учасник не може
видалити обрані предмети, АЛЕ якщо ним було обрано один предмет, то він
може додати ще один;
13) для друку квитанції треба натиснути на посилання «Друкувати»;
14) здійснити оплату послуг за відповідний предмет можна в установах
будь-якого банку України (протягом 5 (п’яти) робочих днів, але НЕ пізніше
05.02.2019 року).
Увага! Оплату потрібно здійснювати за кожний предмет окремим
платежем.
Вартість одного тестування для одного учасника складає 134 грн. 00 коп.
15) На персональній сторінці обов’язково треба перевірити факт
надходження коштів (не пізніше 10.02.2019 року), що є підтвердженням
реєстрації на участь у пробному ЗНО 2019 року.
6. До 25 лютого 2019 року в «Особистому кабінеті учасника ПЗНО» буде
розміщено посилання на друк запрошення-перепустки, в якому вказано
адреси та назви навчальних закладів, де здійснюватиметься пробне ЗНО з
обраних предметів.
7. Роздрукувати запрошення-перепустку для допуску на пункт проведення
пробного ЗНО.

8. У разі неучасті особи в пробному ЗНО сплачені кошти не повертаються.
Але ця особа має право отримати примірник тестового зошита,
звернувшись у триденний термін за адресою пункт проведення пробного
ЗНО, вказаною в запрошенні-перепустці.
9. Для входу в пункт проведення пробного ЗНО учасник повинен
пред'явити:

паспорт (або свідоцтво про народження);

запрошення-перепустку.
10. Результати пробного тестування визначатимуться за допомогою
спеціального сервісу «Визначення результатів пробного ЗНО», посилання на
який буде розміщено на сайті Херсонського РЦОЯО в «Особистому кабінеті
учасника ПЗНО» (з української мови і літератури – з 16.03.2019 року, з інших
предметів – з 23.03.2019 року).
Для визначення результатів учасникам пробного ЗНО необхідно ввести
відповіді (використовуючи власний бланк відповідей тієї чи іншої
сертифікаційної роботи пробного ЗНО) до вище зазначеного сервісу в терміни:

з української мови і літератури з 16 до 18 березня 2019 року;

з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії,
англійської, німецької, французької, іспанської мов з 23 до 25 березня 2019
року.
11. Оприлюднення правильних відповідей до завдань пробного ЗНО:
- з української мови і літератури – 19 березня 2019 року,
- з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, англійської,
іспанської, німецької, французької мов – 26 березня 2019 року.
12. Оголошення результатів пробного ЗНО:
- з української мови і літератури – 22 березня 2019 року,
- з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, англійської,
іспанської, німецької, французької мов – 29 березня 2019 року.

