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РЕГЛАМЕНТ

роботи пункту проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2021 році



РЕГЛАМЕНТ

І. Загальні положення



1. Цей Регламент визначає сукупність:

правил і норм,

що врегульовують організаційно-технологічні засади 
функціонування пункту проведення ПЗНО



2. Роботу пунктів ПЗНО організовують:

регіональні центри 
оцінювання якості 

освіти (далі –
регіональний центр)



Роботу пунктів ЗНО організовують 

у межах повноважень, визначених:

Положенням про пробне зовнішнє незалежне 
оцінювання, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і 
науки України від 11 грудня 2015 року № 1277,

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 
січня 2016 року за № 9/28139, 

та цим Регламентом



РЕГЛАМЕНТ

ІІ. Вимоги до пункту ПЗНО



1. Пункт ПЗНО–
це окрема

будівля або її
частина, 

ізольована на 
час 

проведення
пробного 

зовнішнього
незалежного
оцінювання



Межею 
пункту 
ПЗНО є

зовнішній 
периметр 
будівлі (її 
частини),

у якій 
організовано 

роботу 
пункту 
ПЗНО



2. У місцях можливих виходів за межі 
пункту ПЗНО має бути розміщено 
спеціальний інформаційний знак                           

«Межа пункту проведення пробного 
зовнішнього незалежного 

оцінювання».

Входи до пункту ПЗНО та виходи з 
нього, використання яких не 

передбачено, мають бути перекритими 
та опломбованими. 



3. Облаштування пункту ПЗНО 
має бути здійснено з дотриманням:

правил пожежної 
безпеки 

та вимог 
охорони праці



4. У пункті 
ПЗНО 
мають 
бути:

1) спеціально відведене місце для зберігання матеріалів пробного 
зовнішнього оцінювання  з обмеженим доступом

2) робоче місце відповідального за пункт 
проведення ПЗНО – окрема кімната, 
забезпечена: 

телефонним зв’язком

комп’ютерною 
технікою

копіювально-
множильною

технікою
3) кімната для нарад 

4) вестибюль                                            

5) аудиторії                                                 

6) кімната для медичного працівника

7) внутрішні туалети



Для проведення пробного 

зовнішнього оцінювання з іноземних

мов використовують аудиторії, 

площа яких не перевищує 60 м2 та 

які максимально віддалені від

зовнішніх інтенсивних джерел шуму. 



5. У кожній стандартній аудиторії 

мають бути:

• аудиторна дошка1

• 15 столів і 15 стільців для учасників ПЗНО2

• 1 стіл і 2 стільці для інструкторів, 1–2 стільці для 
осіб, уповноважених на здійснення 
спостереження або контролю 

3

• стілець для перекладача-дактилолога) (в 
аудиторіях, де здійснюють сурдопереклад тощо)

4

• годинник5

• місця для особистих речей учасників (стіл, 
стільці тощо)

6



5. У кожній стандартній аудиторії мають бути                                  

(у разі проведення ПЗНО з іноземних мов):

7) пристрій для 
програвання

аудіокомпакт-дисків зі 
звуковим записом

аудіоцентр

аудіопрогравач

магнітола

комп’ютер

ноутбук тощо

акустична система 
(вмонтована або 
зовнішня) якого 

відповідає таким 
вимогам:

потужність –
не менше 10 Вт

частота – у 
межах 100–
20 000 Гц



5. У кожній стандартній аудиторії мають бути                                     

у разі проведення ЗНО з іноземних мов:

Програвач має бути розміщено так, щоб забезпечити оптимальну чутність 

аудіозапису для всіх учасників, які перебувають в аудиторії.

6. Під час проведення пробного зовнішнього оцінювання з 

іноземних мов пункт ПЗНО має бути забезпечений      

резервним програвачем



7. Розміщення та 

нумерація робочих 

місць учасників мають 

бути здійснені 

відповідно до однієї з 

поданих.

У разі проведення 

ПЗНО з іноземних мов 

схему 3 не 

використовують

⃰За наявності достатньої вільної 

площі в аудиторії відстань між 

учнями може бути більшою ніж 1,2 м



8. В аудиторіях та інших 

приміщеннях пункту ПЗНО, 

де можуть перебувати 

учасники, не повинно бути 

доступу до: 

 підручників,

 навчальних посібників,

 довідкової літератури,

 методичних матеріалів



9. У пункті ПЗНО, крім стандартних 

аудиторій, може бути створено об’єднані 

аудиторії на 30 або 45 робочих місць.

Робота в таких аудиторіях здійснюється 

з урахуванням Рекомендацій щодо 

проведення ПЗНО в об’єднаних 

аудиторіях



10. Нумерація 

аудиторій 

починається з 

нижніх поверхів 

у порядку 

зростання 

номерів



11. У пункті ПЗНО може бути одночасно проведено 
ПЗНО з кількох навчальних предметів

За потреби регіональні центри можуть
спрямовувати учасників, які вибрали для 

проходження ПЗНО різні навчальні
предмети та/або мову, якою необхідно

здійснити переклад завдань для ПЗНО, до 
однієї аудиторії (далі – інтегрована

аудиторія).

Під час формування такої
аудиторії враховується час, 

відведений на виконання
завдань ПЗНО (далі – пробний
тест) з певного навчального

предмета. 



12. Створення об’єднаних та 

інтегрованих аудиторій для 

проведення пробного 

зовнішнього оцінювання з 

іноземних мов недопустиме



13. Під час проведення

ПЗНО з іноземних мов в 

аудиторіях, створених для 

учасників із глибокими

порушеннями слуху, можуть

проходити пробне зовнішнє

оцінювання лише учасники цієї

категорії.



РЕГЛАМЕНТ

ІІІ. Забезпечення пункту 
ПЗНО документами та 

матеріалами



Адміністративний 
пакет

Контейнер(и) з 
аудиторними 

пакетами

Пакет(и) з 
допоміжними 
матеріалами

1. Для проведення ПЗНО Одеський РЦОЯО 

формує та надсилає до пункту ПЗНО:



2. Матеріали, що вкладають до 

адміністративного пакета та 

пакета з допоміжними

матеріалами, може бути 

поміщено до одного пакета

(одного відправлення).



РЕГЛАМЕНТ

ІV. Працівники пункту ПЗНО



РЕГЛАМЕНТ

V. Допуск до пункту ПЗНО 
працівників та осіб, 

уповноважених на здійснення
спостереження або контролю



працівників та осіб, розпочинається

 уповноважених на здійснення 

спостереження або контролю 

за проведенням ПЗНО, 

 за дві години до початку ПЗНО 

в аудиторіях

Допуск до пункту ПЗНО 



1. Допуск до пункту ПЗНО 

працівників пункту 
ПЗНО та громадських 

спостерігачів

за одну годину 
тридцять хвилин до 

його початку



2. Допуск працівників до пункту ПЗНО здійснює помічник

відповідального за пункт ПЗНО, у разі його відсутності –

відповідальний за пункт ПЗНО, відповідно до 

 Списку працівників, 

 Списку чергових медичних працівників (за наявності),

за умови пред’явлення ними документа, що

посвідчує особу.



3. Громадські спостерігачі допускаються до пункту ПЗНО 

після пред’явлення:
 документа, що посвідчує особу, 

 та посвідчення громадського спостерігача, виданого УЦОЯО або ОРЦОЯО. 

Допуск громадських спостерігачів припиняється за 10 хвилин

до початку ПЗНО. 

Громадських спостерігачів, які запізнилися, не допускають

до пункту ПЗНО.

У разі виникнення конфліктної ситуації факт запізнення громадського

спостерігача відповідальний за пункт ПЗНО фіксує в Карті спостереження



4. Працівників УЦОЯО та ОРЦОЯО, інших осіб, 
уповноважених на здійснення контролю за 
проведенням ПЗНО, має бути допущено до 

пункту ПЗНО за умови пред’явлення ними: 

документа, що посвідчує особу

та копії наказу про здійснення
контролю за проведенням ПЗНО

5. Допуск відповідальної особи в окрузі
має бути здійснено за умови пред’явлення

нею: 

документа, що посвідчує особу

та посвідчення відповідальної
особи за проведення ПЗНО в 

окрузі, виданого ОРЦОЯО



6. Допускають до пункту ПЗНО на будь-
якому етапі проведення ПЗНО

працівників Українського, 
регіональних центрів, осіб, 

уповноважених на здійснення
контролю за проведенням ПЗНО

та відповідальну особу в 
окрузі



7. Інформацію
про 

присутність у 
пункті ПЗНО 

осіб, 
уповноважених на 

здійснення
контролю за 

проведенням ПЗНО

та громадських
спостерігачів,

відповідальний
за пункт ПЗНО 

зазначає в 
Карті

спостереження



РЕГЛАМЕНТ

VI. Підготовка до ПЗНО



РЕГЛАМЕНТ

VII. Допуск учасників до пункту 

ПЗНО



1. Допуск учасників до пункту ПЗНО 

починається за 45 хвилин та 

припиняється за 10 хвилин до 

початку ПЗНО. 

У разі несприятливих погодних умов

учасників має бути допущено до 

вестибюля пункту ПЗНО раніше часу 

початку допуску учасників ПЗНО, 

встановленого цим Регламентом 



2. При вході до пункту ПЗНО учасник має пред’явити: 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу, 

запрошення-перепустку для участі в ПЗНО (у разі прийняття 

ОРЦОЯО рішення про його використання).

Пред’явлення копії документа, що посвідчує особу, не дає права 

на допуск учасника до пункту ПЗНО.



Цей факт відповідальний за пункт ПЗНО фіксує у Карті спостереження.

• 3. Учасника не допускають до пункту ПЗНО, 

• якщо в нього виявлено небезпечні предмети та/або речовини, 

• що можуть створити загрозу життю і здоров’ю інших учасників, 
перешкоджати проведенню ПЗНО

Таке рішення приймають колегіально:

відповідальний за пункт 
ПЗНО

помічник відповідального черговий



4. Учасників, які
запізнилися, 

до пункту ПЗНО не 
допускають

Факт запізнення учасника до 
пункту ПЗНО відповідальний
за пункт ПЗНО фіксує у Карті

спостереження

5. Учасники, яких не 
було допущено до 

пункту ПЗНО, 

після завершення
ПЗНО можуть

отримати зошити
та бланки
відповідей



РЕГЛАМЕНТ

VIIІ. Проведення ПЗНО в аудиторіях



РЕГЛАМЕНТ

ІХ. Завершення ПЗНО в пункті

ПЗНО



РЕГЛАМЕНТ

Х. Порушення процедури
проходження або проведення

ПЗНО



1.Для здійснення контролю за 
дотриманням процедури

проходження ПЗНО в пунктах ПЗНО 

може бути використано технічні засоби
(камери відеоспостереження, металодетектори

тощо). 



2. У разі виявлення будь-якою особою, яка 
перебуває в пункті ПЗНО, фактів порушення

учасником процедури проходження ПЗНО, 

вона має повідомити про це 
відповідального за пункт ПЗНО



3. Учасника має бути позбавлено права 

на виконання пробного тесту, якщо він:

1) має небезпечні предмети або речовини, що 

становлять загрозу для життя і здоров’я людини;

2) використовує в пункті ПЗНО засоби зв’язку, 

пристрої зчитування, обробки, збереження та 

відтворення інформації;



3. Учасника має бути позбавлено права 

на виконання пробного тесту, якщо він:

3) протягом часу, відведеного для виконання пробного тесту:

 заважає іншим учасникам виконувати пробний тест;

 спілкується в будь-якій формі з іншим учасником під час 

виконання пробного тесту;

 списує відповіді на завдання  пробного тесту в іншого 

учасника;

 виносить за межі аудиторії зошит(и), його (їх) окремі 

аркуші (частини аркушів), бланк(и) відповідей  під час 

виконання учасником завдань пробного тесту;



3. Учасника має бути позбавлено права 

на виконання пробного тесту, якщо він:

 має при собі або на своєму робочому місці:
• засоби зв’язку, 

• пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, 

• а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами 

відповідних технічних засобів чи пристроїв, 

• друковані або рукописні матеріали, 

• інші засоби, предмети, прилади, не передбачені процедурою пробного 

зовнішнього оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, 

про наявність яких учасник має повідомити працівників пункту ПЗНО до 

початку виконання пробного тесту);



3. Учасника має бути позбавлено права 

на виконання пробного тесту, якщо він:

4) не виконує вказівок та вимог працівників пункту 

ПЗНО щодо процедури проходження пробного 

зовнішнього оцінювання;

5) псує майно закладу, у приміщенні якого розміщено 

пункт ПЗНО, чи майно осіб, які перебувають у такому 

пункті.



4. Відповідальний за пункт ПЗНО та 
старший інструктор відповідної 

аудиторії (якщо порушення відбулося 
поза межами аудиторії – черговий)

приймають колегіально 
рішення про припинення 

виконання учасником пробного 
тесту

і фіксують в Аудиторному 
протоколі та Карті спостереження.

5. Учасник, стосовно якого
прийнято таке рішення, 

має забрати свої документи, 
матеріали ПЗНО у старшого 

інструктора, 

проставити підпис в Аудиторному 
протоколі та залишити аудиторію й 

пункт ПЗНО



6. У разі порушення громадським спостерігачем вимог
законодавства України, у тому числі вимог нормативно-

правових актів із питань проведення ПЗНО,                            

відповідальний за пункт ПЗНО 

має зробити йому
попередження

Цей факт він фіксує у 
Карті спостереження



У випадку повторного (два і більше разів) або грубого 

порушення процедури проведення ПЗНО, а саме: 

 спілкування з учасниками, 

 надання їм допомоги під час виконання пробного тесту,

 учинення дій, що унеможливлюють проведення ПЗНО, 

‒ відповідальний за пункт ПЗНО та старший інструктор відповідної аудиторії (якщо 

порушення відбулося поза межами аудиторії – черговий)

колегіально приймають рішення про позбавлення громадського спостерігача 

права бути присутнім у пункті ПЗНО. 

Інформацію про прийняте рішення вони фіксують у Карті спостереження та 

Протоколі про завершення процедури проведення ПЗНО



7. У разі виникнення під час 
проведення ПЗНО ситуації, 

не передбаченої

цим Регламентом

технологічними картами 
працівників пункту ПЗНО 

Переліком нестандартних 
ситуацій, 

відповідальний за пункт 
ПЗНО

приймає рішення щодо 
подальших дій, спрямованих на 

вирішення певної проблеми, 
узгоджуючи його з ОРЦОЯО

Прийняте рішення відповідальний
за пункт ПЗНО фіксує в Карті

спостереження.



РЕГЛАМЕНТ

ХІ. Проведення ПЗНО в період

карантину



1. Під час проведення ПЗНО в період карантину в 
пункті ПЗНО 

мають бути організовані протиепідемічні заходи

з дотриманням Рекомендацій щодо організації протиепідемічних
заходів під час роботи пункту проведення ПЗНО, 

спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної хвороби
(СОVID-19).



2. Регіональний центр в пакеті з допоміжними

матеріалами має додатково надіслати:

1) Рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів
під час роботи пункту проведення ПЗНО, спрямованих на 
запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19);

2) Особливості роботи відповідального за пункт проведення
ПЗНО під час проведення ПЗНО в період карантину;



2. Регіональний центр в пакеті з допоміжними

матеріалами має додатково надіслати:

3) Особливості роботи помічника відповідального за пункт 
проведення ПЗНО під час проведення ПЗНО в період
карантину;

4) Особливості роботи старшого інструктора (інструктора)
під час проведення ПЗНО в період карантину;

5) Особливості роботи чергового під час проведення ПЗНО в 
період карантину.



3. Працівники пункту ПЗНО: 

виконують
функціональні

обов’язки, 

визначені
технологічними

картами, 

з урахуванням
особливостей роботи

персоналу пункту 
проведення ПЗНО в 

період карантину








