Правила реєстрації осіб,
які виявили бажання пройти пробне ЗНО 2014 року
в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях

1. Умови проведення реєстрації
1.1.Зареєструватися для проходження пробного ЗНО може будь-яка особа,
яка бажає ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного
оцінювання.
1.2.Реєстрація для участі в пробному тестуванні здійснюватиметься через
мережу Internet з 01 до 30 листопада 2013 року.
1.3.Графік проведення пробного ЗНО:
Предмет
з української мови і
літератури, хімії, фізики,
російської мови, всесвітньої
історії, однієї з іноземних
мов (за вибором):
англійської, німецької,
французької або іспанської;
з математики, історії
України, біології, географії,
світової літератури.

Дата проведення
тестування
22 березня 2014 року

Початок
тестування
11.00

29 березня 2014 року

11.00

Під час реєстрації Ви маєте дотримуватися наступних правил:
1.Ознайомитися з нормативно-правовими документами, які регулюють
проведення пробного ЗНО.
2.Внести особові дані в реєстраційну картку-заяву.
3.Вибрати необхідні предмети пробного тестування та, якщо потрібно,
вказати мову, якою бажаєте скласти тестування.
4.Обрати найзручніше для Вас місце проведення пробного тестування із
запропонованих територіальних одиниць (мережа додається).
5.Роздрукувати квитанції про сплату вартості послуг з проведення пробного
тестування.

1.4.Процедура реєстрації на пробне ЗНО з відповідного предмета
вважається завершеною лише після сплати вартості послуг з його
проведення, яка складає 89,00 грн. за один предмет тестування за одного
учасника (див. кошторис витрат на сайті ОРЦОЯО).
1.5.Реєстрація учасників пробного ЗНО на відповідний предмет складається з
5 етапів:
1.Реєстрація в розділі «Пробне тестування 2014» на відповідний предмет.
2.Друк квитанцій на оплату замовлених предметів.
3.Оплата послуг із проведення пробного ЗНО шляхом переказу коштів на
рахунок Одеського РЦОЯО відповідно до квитанції.
4.Перевірка факту остаточної реєстрації учасника пробного тестування
здійснюється у особистому кабінеті, який відкривається після введення
персонального коду та пароля в розділі «Пробне тестування 2014» на сайті
Одеського РЦОЯО. Фактом підтвердження реєстрації є надходження коштів
на рахунок Одеського РЦОЯО та запис «Заявка активована. Кошти
поступили в повному обсязі» біля обраних предметів.
5.Друк запрошення-перепустки для проходження пробного тестування у
особистому кабінеті учасника (після 21 лютого 2014 року).
1.6.Підсумком реєстрації є отримання запрошення-перепустки для
проходження пробного ЗНО з переліком зареєстрованих та оплачених
предметів.
1.7.Для кожної особи, яка зареєструвалася для участі у пробному ЗНО на
сайті Одеського РЦОЯО створюється особистий кабінет, доступ до якої
здійснюється за персональних кодом та паролем, указаними у квитанції на
оплату за проходження пробного ЗНО.
1.8.Під час реєстрації особа має можливість пройти пробне тестування
тільки з двох предметів (кожний у різні дні, відведені для пробного
тестування).
1.9. Під час проведення ПЗНО-2014 буде організована робота сервісу
«Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання за
шкалою 100-200 балів» та надано доступ учасників до нього. Результати
пробного тестування за шкалою 100-200 балів будуть розміщені на
інформаційних сторінках «Особистий кабінет учасника ПЗНО» (для осіб,
які скористалися сервісом).

