
Добір та організація роботи персоналу пункту ПЗНО. Дії відповідального та 

помічника відповідального за пункт проведення пробного ЗНО. 



Працівники пункту ПЗНО



1. ОРЦОЯО здійснює добір

працівників пункту ПЗНО та 

формує резерв у складі не 

менше двох осіб. 

(Інформаційна система 

«КАРПАТИ»).



ІС  «КАРПАТИ»



















2. Роботу пункту ПЗНО забезпечують

такі залучені працівники:

1) відповідальний за пункт проведення пробного зовнішнього

оцінювання;

2) помічник відповідального за пункт проведення пробного 

зовнішнього оцінювання (за наявності в пункті не менше 5 

аудиторій);

3) старші інструктори (один на кожну стандартну

аудиторію);

4) інструктори (один на кожну аудиторію);



2. Роботу пункту ПЗНО забезпечують

такі залучені працівники:

5) чергові пункту проведення пробного зовнішнього оцінювання

(далі – черговий) (за наявності в пункті: 
 не більше 4 аудиторій  – дві особи; 

 від 5 до 13 – чотири особи; 

 від 14 до 17 – п’ять осіб; від 18 до 21 – шість осіб; 

 від 22 до 25 – сім осіб; 

 26 і більше – вісім осіб).

ОРЦОЯО може приймати рішення про залучення до роботи в пункті ПЗНО 

меншої кількості чергових, ніж передбачено зазначеними вимогами;



2. Роботу пункту ПЗНО забезпечують

такі залучені працівники:

До початку проведення ПЗНО з іноземних мов із числа працівників

пункту ПЗНО (відповідального за пункт ПЗНО, помічника відповідального

за пункт ПЗНО, чергових) необхідно визначити особу, яка володіє

навичками роботи з комп’ютерною й аудіотехнікою

та може за потреби надати допомогу інструкторам у налаштуванні

програвачів.



Регіональний центр  може приймати рішення щодо
доцільності залучення: 

відповідальної особи в 
окрузі

помічника відповідального за 
пункт проведення ПЗНО

За рішенням регіонального центру для надання медичної

допомоги в пункті ПЗНО може бути залучено медичних

працівників.  



5. У разі функціонування в 
пункті ПЗНО інтегрованих

аудиторій

проведення ПЗНО в них  мають 
забезпечувати: 

один старший інструктор та один
інструктор

6. Проведення ПЗНО в 
об’єднаних аудиторіях

мають забезпечувати один інструктор і 
старші інструктори

(по одному на кожну стандартну
аудиторію).



9. У Списку працівників обов’язково має бути зазначено: 

 прізвище, ім’я, по батькові працівника;

 місце роботи, фах та предмет(и)/дисципліна(-и) 

викладання; 

 назва посади в пункті ПЗНО; 

 номер сертифіката; 

 рік проходження інструктажу (якщо особа з резерву – замість

назви посади в пункті ПЗНО має бути зазначено «резерв»). 



Для проведення ПЗНО з іноземних мов

у Списку працівників також

має бути зазначено

прізвище, ім’я по батькові

відповідального за налаштування програвачів



8. Список працівників та осіб із резерву

затверджує директор ОРЦОЯО



10. Інформацію про 
медичних працівників

(прізвище, ім’я, по батькові, посада 
та місце роботи)

може бути зазначено у Списку 
працівників або Списку медичних

працівників, 

що затверджує директор ОРЦОЯО.

11. Список працівників та Список 
медичних працівників

(за наявності)

надає відповідальному за пункт ПЗНО 
Одеський РЦОЯО

у визначений ОРЦОЯО спосіб

із дотриманням вимог Закону 
України «Про захист персональних

даних».



12. Функціональні обов’язки
працівників пункту ПЗНО, 

черговість їхніх дій

визначено у 
відповідних

технологічних
картах

Розрахунок часу, що витрачається
працівником пункту ПЗНО, 

має бути здійснено
відповідно до Таблиці

розрахунку робочого часу
працівників, які

забезпечують роботу пункту 
проведення ПЗНО













13. Розподіл старших інструкторів, 

інструкторів за аудиторіями та чергових за 

місцями чергування здійснює

відповідальний за пункт ПЗНО під час 

наради із працівниками пункту ПЗНО. 

Для цього проводять жеребкування, 

результати якого фіксує відповідальний за 

пункт ПЗНО у Відомості розподілу

старших інструкторів, інструкторів і 

чергових у пункті проведення ПЗНО.

Місця чергування в пункті

ПЗНО відповідальний за пункт 

ПЗНО вказує в зазначеній

Відомості перед проведенням

розподілу працівників.







14. Заміну відсутнього працівника

потрібно здійснювати у визначений

ОРЦОЯО спосіб.

15. Під час проведення ПЗНО працівники

пункту ПЗНО повинні мати персональні

нагрудні картки (бейджі), де зазначено

їхні прізвища, імена, по батькові.

На бейджах відповідального за 

пункт ПЗНО та помічника

відповідального за пункт 

ПЗНО також має бути 

зазначено посаду в пункті

ПЗНО.





Відповідальний за пункт ПЗНО та по змозі помічник

відповідального за пункт ПЗНО мають:
1) установити додаток Порталу Дія на мобільний пристрій/планшет,

критерії якого підтримують його використання;

2) пройти електронну автентифікацію у додатку Дія; 

3) уміти використовувати додаток Дія для перевірки вірогідності

цифрового паспорта або посвідчення водія;

4) під час виконання своїх функцій (під час допуску учасників до пункту 

ПЗНО/аудиторії) мати при собі мобільний пристрій/планшет зі

встановленим додатком Дія, у якому вони автентифіковані.



ІНСТРУКЦІЯ

щодо установлення та практичного використання 

мобільного додатка Порталу Дія



УСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКУ ПОРТАЛУ ДІЯ

ЗАВАНТАЖИТИ ДОДАТОК ПОРТАЛУ ДІЯ НА СМАРТФОН МОЖНА, СКОРИСТАВШИСЬ 

ДОДАТКАМИ ІЗ PLAY MARKET АБО APP STORE.

1. Увімкніть мобільний пристрій.                                   

2. На пристрої зайдіть у мобільний 

додаток Play Market або App Store.

3. У полі «Пошук» уведіть «Дія».



4. Натисніть кнопку «Установити». 5. Відкрийте додаток Порталу Дія.



6. Ознайомтеся з інформацією,

натисніть кнопку «Увійти».



7. Авторизуйтеся, пройшовши

ідентифікацію через технологію BankID:

-ознайомтеся зі змістом повідомлення

про обробку персональних даних;

- оберіть банк яким ви користуєтеся із

випадного списку;



- увійдіть до свого інтернет-банкінгу

та надайте згоду на передавання

інформації додатку Порталу Дія,

натиснувши кнопку «Підтвердити».



8. Придумайте код для входу у додаток.

9. За бажанням дозвольте використовувати

Ваші біометричні дані (відбиток пальця та/або

розпізнавання обличчя) для входу в додаток

Порталу Дія та натисніть кнопку «Дозволити».



10. Натисніть «Перейти до документів».



Перевірка електронних документів, що посвідчують особу, учасників

1. Відкрийте додаток Порталу Дія та 

введіть код для входу.



2. Для перевірки дійсності електронного

документа, що пред’являє учасник на

своєму мобільному пристрої:

- зайдіть на вкладку «Документи»;



- у верхньому правому куті натисніть

кнопку сканера QR-кодів;

- наведіть рамку сканера на

QR-код, згенерований на

Мобільному пристрої учасника

(QR-код одноразовий

та діє протягом 3 хвилин).



3. Після зчитування QR-коду на 

вашому мобільному пристрої:

- відкриється документ, що 

Посвідчує особу учасника, та 

з’явиться надпис «Документ знайдено». 

У такому випадку вірогідність 

документа вважається підтвердженою;



- з’явиться надпис «Час сесії

валідації QR-коду вичерпано

або він недійсний», якщо QR-код

згенеровано довше ніж 3 хвилини

тому, – вірогідність документа

НЕ підтверджено;



- з’явиться надпис «QR-код не 

зареєстровано в Дії», якщо QR-код 

пред’явлений учасником не 

згенеровано додатком Порталу Дія, –

вірогідність документа НЕ 

підтверджено.



Підготовка до пробного 

зовнішнього оцінювання



1. Підготовку пункту ПЗНО до проведення
пробного зовнішнього оцінювання здійснює: 

напередодні
ПЗНО

відповідальний за 
пункт ПЗНО 

та в день проведення
ПЗНО

відповідальний за пункт ПЗНО разом із
помічником відповідального за пункт ПЗНО



2. Регіональні центри у визначений
ними час забезпечують доставку: 

адміністративного
пакета 

3. Адміністративний пакет
відповідальний за пункт ПЗНО 

зберігає у надійно захищеному
місці, до якого має доступ лише
відповідальний за пункт ПЗНО

контейнера(-ів) з 
аудиторними пакетами 

3. Контейнер(и) з аудиторними
пакетами зберігає відповідальний
за пункт ПЗНО в опломбованому

спеціально відведеному для 
зберігання матеріалів ПЗНО місці

(сховищі)

та пакета з 
допоміжними
матеріалами





Аудиторний пакет



4. До початку проведення ПЗНО старші
інструктори та інструктори

розміщують аудиторні списки на (біля) вхідних дверях(-ей)
до аудиторій,

здійснюють перевірку готовності аудиторій,

наклеюють на робочі місця учасників індивідуальні паперові
наліпки відповідно до однієї зі схем розміщення та нумерації
робочих місць учасників





5. Алфавітний список

помічник

відповідального за 

пункт ПЗНО спільно з 

черговим розміщує в 

зручному для вільного

огляду місці.



6. Відкриття сховища для 
зберігання контейнера(-ів) з 

аудиторними пакетами 

здійснює відповідальний за 
пункт ПЗНО в присутності

двох старших інструкторів (із
першої та останньої

аудиторій), громадських
спостерігачів не раніше ніж

за 40 хвилин до початку
ПЗНО

7. Відкриття контейнера(-ів) з
аудиторними пакетами 

здійснює відповідальний за 
пункт ПЗНО в присутності

старших інструкторів та 
громадських спостерігачів у 
приміщенні, де відбувалася
нарада із працівниками, не 

раніше ніж за 30 хвилин до 
початку ПЗНО



Факт отримання неушкодженого пакета засвідчує старший інструктор у 
зазначеній відомості

з урахуванням даних, зазначених на аудиторному пакеті та у Відомості
видавання/приймання аудиторних пакетів

видає старшим інструкторам аудиторні пакети

8. Відповідальний за пункт ПЗНО 





9. Резервний компакт-диск

відповідальний за пункт 

ПЗНО поміщає у спеціально

відведене місце (сховище) і 

опломбовує його (у разі

проведення зовнішнього

оцінювання з іноземних мов).



Проведення пробного 

зовнішнього оцінювання в 

аудиторіях



1. В аудиторіях
пункту ПЗНО 

старший 
інструктор

(інструктор)

виконують дії, 
визначені

відповідними
технологічними

картами 
старшого 

інструктора
(інструктора)







2. Допуск 
учасників до 

аудиторії

припиняється об 
11:00

Факт запізнення учасника на початок ПЗНО в 
аудиторії старший інструктор фіксує в 

Аудиторному протоколі і повідомляє про це
відповідального за пункт ПЗНО

Учасника, який запізнився, 
черговий супроводжує до виходу

з пункту ПЗНО

3. Пробне зовнішнє
оцінювання

розпочинається об 

11:00



4. Право на вхід до аудиторії після початку ПЗНО мають:
1) відповідальний за пункт ПЗНО;

2) відповідальна особа в окрузі (якщо в Технологічній карті відповідальної особи за

проведення ПЗНО в окрузі визначено обов’язки, які вона має виконувати в аудиторіях

під час проведення ПЗНО);

3) працівники УЦОЯО та ОРЦОЯО;

4) відповідальний за налаштування програвачів (за запрошенням і в супроводі

відповідального за пункт ПЗНО, під час проведення ПЗНО з іноземних мов);

5) черговий медичний працівник (за запрошенням і в супроводі відповідального за

пункт ПЗНО або помічника відповідального за пункт ПЗНО);

6) громадські спостерігачі (у супроводі відповідального за пункт ПЗНО або

помічника відповідального за пункт ПЗНО).



5. Помічник відповідального
за пункт ПЗНО супроводжує

медичного працівника та 
громадського спостерігача до 

входу в аудиторію

6. Протягом перших 5 хвилин
ПЗНО працівники аудиторії мають
перевірити явку та правильність

розсадки учасників, зробити
відповідні відмітки в аудиторному 

списку учасників, розміщеному
біля входу до аудиторії.



Ці зошити працівники аудиторій залишають на робочих

місцях відсутніх учасників до закінчення часу, відведеного

на виконання пробного тесту 

7. Невикористовувані
бланки відповідей

працівники аудиторій

мають
укласти до 

зошитів
відсутніх
учасників

та заклеїти
наліпками зі

штрихкодами
з номером 

робочого місця



8. Час початку й 

закінчення виконання

пробного тесту, фактичний

час (кожні 20 хвилин) 

працівники аудиторії

фіксують на дошці



Для виконання частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)» має бути 

відведено орієнтовно 30 хвилин.

9. Під час проведення ПЗНО відповідальний за 
пункт ПЗНО 

має перевірити правильність
розсадки учасників, а також

проставити відмітки (у спосіб, 
визначений регіональним центром)

про проходження ними ПЗНО

Під час проведення ПЗНО з іноземних
мов перевірку правильності розсадки

треба проводити після завершення
виконання учасниками частини

«Розуміння мови на слух 
(аудіювання)»



10. Для проведення перевірки

правильності розсадки

відповідальний за 
пункт ПЗНО

оголошує
технологічну

перерву

старший інструктор

зазначає час початку й закінчення
технологічної перерви на дошці

та в Аудиторному протоколі, а 
також записує на дошці час закінчення
виконання пробного тесту, додавши до 
нього час, витрачений на технологічну

перерву



11. В аудиторіях пункту ПЗНО може бути проведено за 

допомогою металодетектора контроль за дотриманням

учасниками вимог щодо заборони мати при собі:
 засоби зв’язку, 

 пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, 

 а також окремі елементи, які можуть бути складовими технічних засобів 

чи пристроїв, 

Рішення про проведення такого контролю приймає ОРЦОЯО, відповідну

інформацію надає відповідальному за пункт ПЗНО.



12. Працівникам пункту ПЗНО під час проведення ПЗНО

заборонено:
1) ознайомлюватися зі змістом пробного тесту;

2) виносити матеріали ПЗНО з аудиторій;

3) користуватися:

 мобільними телефонами, 

 персональними комп’ютерами, 

 електронними приладами, 

 друкованими, рукописними 

 та іншими матеріалами, не передбаченими процедурою проведення 

ПЗНО;



Відповідальний за пункт ПЗНО може користуватися:
 засобами мобільного зв’язку у приміщеннях пункту ПЗНО (крім 

аудиторій),

 персональним комп’ютером 

 та електронними приладами 

– у кімнаті відповідального за пункт ПЗНО. 

Відповідальний за пункт ПЗНО і помічник відповідального за пункт ПЗНО 

можуть також користуватися засобами мобільного зв’язку або планшетами 

під час допуску учасників до пункту ПЗНО/аудиторії для проведення

перевірки вірогідності цифрового паспорта з використанням мобільного

додатка Дія;



Працівникам пункту ПЗНО під час проведення ПЗНО 

заборонено: 

4) відповідати на запитання учасників щодо змісту пробного тесту 

(коментувати його);

5) без поважних причин відволікати учасників від виконання пробного 

тесту;

6) без дозволу відповідального за пункт ПЗНО залишати аудиторію або

місце чергування;

7) надавати учасникам будь-які предмети, не передбачені процедурою

проведення ПЗНО (маркери, папір тощо).



В окремих випадках, 
передбачених

Переліком
нестандартних

ситуацій, 
відповідальний за 

пункт ПЗНО 

може
переміщувати

матеріали
ПЗНО з однієї
аудиторії до 

іншої

за 
погодженням
із ОРЦОЯО



13. Учасники мають право з дозволу старшого інструктора вийти з 

аудиторії протягом часу, відведеного на виконання пробного тесту 

(не рекомендовано учасникам виходити з аудиторії протягом часу, 

відведеного на виконання частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)»).

Якщо
учаснику
потрібно
вийти з 
аудиторії, 

він має
залишити

на робочому
столі

бланк(и) 
відповідей, 
поклавши їх
заповненою
стороною 
донизу, та 
згорнутий

зошит

(якщо один 
учасник уже 

вийшов з 
аудиторії, інший
учасник зазвичай

може вийти лише
після його

повернення до 
аудиторії).



Час виходу/повернення учасника
з/до аудиторії старший інструктор

фіксує на зворотному боці
Аудиторного протоколу

Час, який учасник провів за 
межами аудиторії, не додають до 

часу, відведеного на виконання
пробного тесту





14. Учасник, 
який завершив 

виконання
пробного тесту, 

має повідомити
про це

працівників
аудиторії, 

підійти до 
стола 

інструкторів і

засвідчити
особистим
підписом

отримання бланка(-ів) відповідей, зошита та 
сценарію частини «Розуміння мови на слух 

(аудіювання)» (у разі проведення ПЗНО з іноземних
мов в аудиторіях, створених для учасників із

глибокими порушеннями слуху). 

Підпис учасника в 
Аудиторному протоколі є 
підтвердженням факту 
отримання ним послуги

із проведення ПЗНО





Завершення пробного 

зовнішнього оцінювання в 

пункті ПЗНО



1. Відповідальний за 
пункт ПЗНО 

приймає від старших 
інструкторів пакети з 

матеріалами ПЗНО. 

Факт отримання пакетів
фіксує у Відомості

видавання/приймання
аудиторних пакетів

2. Учасники, які зареєструвалися, 
але не брали участі у ПЗНО, 

протягом трьох робочих днів
(ураховуючи день проведення ПЗНО)
можуть отримати матеріали ПЗНО 

у відповідному пункті ПЗНО

Факт їх видачі відповідальний за 
пункт ПЗНО фіксує в Аудиторному 

протоколі



мають зберігатися в 
пункті ПЗНО 

протягом чотирьох
робочих днів

(ураховуючи день 
проведення ПЗНО).

Після
закінчення
цього строку

відповідальний
за пункт ПЗНО 

передає їх до 
ОРЦОЯО

Оплату 
послуги з 
доставки 

матеріалів
здійснює
ОРЦОЯО

3. Матеріали ПЗНО 






