ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА
щодо отримання освітніх послуг з підготовки до етапу комп’ютерного
тестування конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців
(від 10 січня 2018 року)
1. Визначення термінів:
Адміністратор навчань – організатор начального процесу, який забезпечує доступ до вебсервісу, його функціонування, проведення тестування.
Державне тестування – комп’ютерне тестування знань законодавства і права, яке визначає та
забезпечує Національне агентство з питань державної служби України (НАДС).
Пробне тестування – комп’ютерне тестування знань законодавства і права за допомогою
цього веб-ресурсу. Для пробного тестування використовуються 4 тести, які визначені наказом
НАДС від 30 серпня 2017 р. №178, зі змінами, внесеними наказом НАДС від 26 вересня 2017
року № 191.
Слухач – зареєстрований користувач веб-сервісу, який здійснив оплату та проходить пробне
тестування, готуючись до державного тестування.
2. Користувач веб-сервісу заповнює реєстраційну форму, поля якої позначені зірочкою (*)
обов’язкові до заповнення. В полях для мобільного телефону та електронної пошти має бути
РЕАЛЬНА, а не фейкова контактна інформація.
3. Після реєстрації користувач вважається Слухачем, який отримує доступ до особистого
кабінету, де може здійснити оплату, змінити свій профіль (логін, пароль, мобільний телефон,
адресу електронної пошти), проходити тестування, переглядати результати тестів тощо.
4. Щоб ознайомитись з механізмами пробного тестування зареєстрований Слухач може
безкоштовно ОДИН раз пройти ДемоТест, який містить 40 питань (по 10 питань з кожного із 4
тестів). Тест для оцінки рівня володіння українською (державною) мовою є безкоштовним.
5. Оплата послуг пробного тестування здійснюється через меню Оплата, де можна обрати один
із декількох варіантів оплати, які визначені за:
 кількістю спроб (в одній спробі 40 питань) без обмеження у часі;
 кількістю днів (з дати оплати) без обмеження кількості спроб.
Після обрання варіанта оплати і здійснення платежу в електронній платіжній системі LIQPAY
(якщо все виконано коректно!) автоматично буде відкрито доступ до пробного тестування. Щоб
скористатися офф-лайновою версією, яка не потребує постійного Інтернет-зв'язку, після
оплати Ви отримаєте на електронну пошту посилання для завантаження exe-файлу.
6. Обліковий запис (аккаунт) Слухача доступний без обмежень у часі, а результат кожного тесту
доступний для перегляду протягом 20 календарних днів з дати тестування. У разі потреби ще
один раз пройти пробне тестування, коли закінчилися спроби або дні, реєструватися повторно
не потрібно, необхідно тільки оплатити послугу в особистому кабінеті (див. п. 5).
7. Перед проходженням пробного тестування Слухач має ознайомитись з «Інструкцією з
проходження пробного е-тестування», яка знаходиться в меню Допомога.
8. Пробне тестування кожен Слухач проходить особисто в будь-який час і день у режимі «24/7».
Питання тестів формуються випадковим способом. У кожному питанні є тільки ОДНА
правильна відповідь, яка позначається прапорцем («галочкою»). Відповіді на питання мають
надаватися послідовно: без можливості залишити питання без відповіді та повернення до
нього повторно. На одну відповідь дається 1 хвилина, а бали виставляються таким чином:
 2 бали - 34-40 правильних відповідей (з 40 питань);
 1 бал - 26-33 правильних відповідей;
 0 балів – 0-25 правильних відповідей.
9. Слухач може надавати пропозиції і зауваження щодо роботи веб-сервісу, ставити питання
через посилання Зворотній зв’язок, яке є на сторінках цього ресурсу.
10. Адміністратор навчань не несе відповідальність за результати державного тестування
Слухача, а тільки надає послуги з підготовки до його проходження. Всі пробні тести базуються
на юридичних документах і містять варіанти відповідей, які надані НАДС на його веб-сайті,
правильні відповіді та посилання на відповідні норми законодавства, але не мають юридичної
сили і не гарантують 100% проходження державного тестування.

