
Чого не потрібно робити під час проходження ЗНО 

Учасник зовнішнього незалежного оцінювання може бути позбавлений права проходити зовнішнє 
незалежне оцінювання, або його робота може бути анульована, у випадку порушення процедури 
проходження зовнішнього незалежного оцінювання. 
 
Спілкування з іншими учасниками. Абітурієнт може бути позбавлений права на продовження 
роботи над тестом, якщо в аудиторії де проводиться тестування він заважає іншим абітурієнтам 
працювати над тестом або спілкується з іншими абітурієнтами, або передає їм будь-які предмети 
чи матеріали. 
 
Засоби зв’язку. Учасник ЗНО зобов’язаний покинути аудиторію якщо з’ясується, що він має при 
собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації або 
друковані чи рукописні матеріали, що не передбачені процедурою тестування. 
 
Речі, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання (верхній одяг, парасольки, сумки, 
книжки, калькулятори, вимкнуті мобільні телефони, інші засоби зв'язку, пристрої зчитування, 
обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути 
складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, 
засоби, предмети, прилади) залишаються учасником ЗНО у спеціально відведеному місці, 
на яке зобов'язаний вказати інструктор в аудиторії тестування. 
 
Зверніть увагу, що абітурієнт позбавляється права проходити тестування за наявності навіть 
вимкненого телефону. Також робота абітурієнта може бути анульована вже після проходження 
тестування, якщо з’ясується, що він мав при собі телефонний апарат під час виконання тесту. 
 
Для виявлення в абітурієнтів засобів зв’язку та з метою здійснення контролю за дотриманням 
процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в пунктах тестування 
можуть використовуватися технічні засоби (камери відеоспостереження, металодетектори тощо). 
 
Виявляти наявність заборонених предметів матимуть право працівники Державної служби 
охорони, Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, особи, уповноважені 
здійснювати державний контроль за проведенням зовнішнього оцінювання. 
 
Запізнення. Допуск до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 
хвилин до початку зовнішнього незалежного оцінювання. Будь-яке запізнення унеможливить 
проходження тесту, тому рекомендується заздалегідь відвідати пункт тестування та перевірити 
маршрути доїзду до нього. На пункт тестування бажано з’явитися за 45 хвилин до початку тесту. 
 
Рішення про припинення роботи над тестом. Рішення про припинення роботи абітурієнта над 
тестом приймається колегіально уповноваженою особою, відповідальним за пункт тестування і 
старшим інструктором відповідної аудиторії (якщо порушення відбулося поза межами аудиторії – 
черговим). 
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