
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) і субота

Останній шанс для “абітури”
З 4 по 11 липня в Україні триватиме додаткова сесія ЗНО. Для тих, хто не зміг взяти                

участь в основній сесії тестування, є можливість скласти екзамени на додатковій сесії.           

Щоправда, до неї допускають лише тих, хто пропустив тести з поважних причин.

“Реєстрація на додаткову сесію відбувається у два етапи, – розповідає Лариса          

Середняк, директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. – Ще в          

січні-лютому ми реєстрували відразу на додаткову сесію тих, хто перебував у          

місцях позбавлення волі, осіб, які перебували за кордоном за навчальними         

програмами обміну, а також тих, хто не міг взяти участь у ЗНО, яке відбувалось у              

суботу, із релігійних переконань.

Тепер же впродовж п'яти днів після основного ЗНО із певного предмету реєструємо           

тих, хто не взяв участь у тестуванні з цієї дисципліни з поважних причин. Сюди відносять:              

участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах; хворобу, яку обов'язково        

повинна підтверджувати медична довідка; смерть рідних по крові або по шлюбу; стихійне           

лихо. У нашому центрі абітурієнти пропустили основне ЗНО найбільше через змагання та           

хворобу – були випадки переломів, апендицитів, ГРЗ. Коли вступник навіть ще лежав у            

лікарні, приходили батьки із заявами та довідками.

Усі ці абітурієнти зможуть написати ЗНО та подати документи до вишу. А нахабам            

довелось відмовляти: у нас була заява від абітурієнта, якого вигнали з основного ЗНО,            

коли знайшли при ньому мобільний телефон. Тепер ця особа хотіла зареєструватися на           

додаткову сесію, але він уже втратив право складати ЗНО цьогоріч”.

...

(“Останній шанс для “абітури”, О. Ковальська, “Експрес”, 2-3 липня 2013 р.)

Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2013 році
(Затверджено наказом МОНмолодьспорт від 22.10.2012 року № 1130)

...

IX. Організація та проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання

9.1. Учасники додаткової сесії зовнішнього оцінювання:

9.1.1. Абітурієнти, які через поважні причини не змогли взяти участь в основній сесії            

зовнішнього оцінювання або стосовно яких було допущено порушення процедури        

проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено відповідними рішеннями      

регламентних комісій.

9.1.2. Особи, які за рішеннями судів перебувають в установах виконання покарань.

9.1.3. Особи, які в поточному році навчаються за кордоном та не можуть пройти            

зовнішнє оцінювання у встановлені терміни.

9.1.4. Особи, які за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у          

тестуваннях, що відбуватимуться в окремі дні.
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9.2. Особи, зазначені в підпункті 9.1.1 пункту 9.1 цього розділу, можуть взяти участь у             

додатковій сесії зовнішнього оцінювання лише з предмета, із якого не змогли пройти           

тестування у встановлені строки, або якщо під час проходження зовнішнього оцінювання          

щодо них були допущені порушення процедури.

Особи, зазначені в підпункті 9.1.4 пункту 9.1 цього розділу, можуть взяти          

участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання лише з предмета, із якого не           

можуть пройти тестування під час основної сесії.

9.3. До поважних причин, які перешкодили абітурієнту скласти тести під час основної           

сесії зовнішнього оцінювання, належать:

9.3.1. Участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, що включені до         

офіційних заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства          

культури і туризму України.

9.3.2. Захворювання в період проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено        

довідкою форми 095/о або копією листка непрацездатності.

9.3.3. Смерть рідних по крові або по шлюбу.

9.3.4. Стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.

9.3.5. Інші виняткові обставини, що унеможливили участь абітурієнта в        

проходженні зовнішнього оцінювання.

9.4. Рішення про реєстрацію особи для участі в додатковій сесії зовнішнього          

оцінювання приймається відповідною регламентною комісією.

9.5. Реєстрація осіб, зазначених у підпункті 9.1.1 пункту 9.1 цього розділу,          

здійснюється протягом п'яти робочих днів, ураховуючи день проведення зовнішнього        

оцінювання з певного предмета; осіб, зазначених у підпунктах 9.1.2-9.1.4 пункту 9.1          

цього розділу, – у межах часу, відведеного на реєстрацію.

9.6. Пункти тестування для проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання        

створюються за рішенням Українського центру оцінювання якості освіти, як правило, за          

місцем розташування регіональних центрів оцінювання якості освіти.

9.7. Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії зовнішнього         

оцінювання розміщуються на інформаційних сторінках абітурієнтів, створених на       

офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

9.8. Організацію зовнішнього оцінювання осіб, які за рішеннями судів перебувають в          

установах виконання покарань, здійснює Український центр оцінювання якості освіти,        

взаємодіючи з Державною пенітенціарною службою України.

…

(Директор департаменту вищої освіти Ю.М. Коровайченко. “Порядок  

проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2013 році” (Затверджено наказом        

МОНмолодьспорт від 22.10.2012 року № 1130)).
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