Порядок проведення ЗНО-2010

Графік проведення
проведення ЗНО
ЗНО
Графік

Предмет

Дата проведення

Тривалість
тестування

Українська мова та література

2-4 червня 2010 р.

180 хв.

Іноземні мови

7 червня 2010 р.

120 хв.

Біологія

9 червня 2010 р.

120 хв.

Географія

11 червня 2010 р.

120 хв.

Математика

14-15 червня 2010 р

150 хв.

Історія України

17-18 червня 2010 р.

120 хв.

Хімія

21 червня 2010 р.

150 хв.

Фізика

23 червня 2010 р.

180 хв.
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ЗНО
Апеляція
 Апеляційна заява про порушення процедури проведення ЗНО, що, на
думку абітурієнта, негативно вплинули на результати його роботи,
подається в письмовій формі до регламентної комісії відповідного
регіонального центру оцінювання якості освіти через уповноважену особу
Українського центру оцінювання якості освіти до моменту виходу заявника з
пункту тестування.
 До порушень процедури проведення ЗНО належать:
1.Технологічні порушення:
1.1. неправильний відлік часу, відведеного на виконання завдань;
1.2. відсутність або пошкодження тестових матеріалів;
1.3. неправильні дії персоналу пункту тестування, що вплинули на якість
виконання роботи абітурієнтом.
2. Природні, техногенні катастрофи, що зашкодили проведенню ЗНО.
 Розгляд апеляційних заяв про порушення процедури здійснюється
регламентними комісіями відповідних регіональних центрів оцінювання
якості освіти у триденний строк із часу їх надходження.
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Апеляція
 Апеляційна заява щодо результатів ЗНО подається особою, яка
проходила тестування, в письмовій формі протягом трьох днів з моменту
офіційного оголошення результатів оцінювання з предмета. Такі заяви
розглядаються апеляційною комісією Українського центру оцінювання якості
освіти.
 Апеляційні заяви щодо результатів надсилаються поштовим
відправленням до Українського центру оцінювання якості освіти.
 Розгляд апеляційних заяв щодо результатів здійснюється апеляційною
комісією протягом десяти днів із часу їх надходження.
 Розгляд апеляційних заяв здійснюється після проведення технічної та
предметної перевірок виконання тестових завдань на бланках відповідей.
 Технічна перевірка здійснюється з метою підтвердження правильності
визначення результату ЗНО під час автоматизованої обробки бланків
відповідей та їх персоналізації.
 Предметна перевірка здійснюється з метою встановлення об’єктивності
оцінювання відповідей абітурієнтів на тестові запитання відкритого типу.

