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УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

НАКАЗ 

м. Київ

29.01.2021 р.      № 13

«Про затвердження документів, що регламентують 

роботу пунктів проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2021 році» 



РЕГЛАМЕНТ

І. Загальні положення



1. Цей Регламент

установлює: 

єдині вимоги до 
процедури

проведення ЗНО

визначає: 

сукупність правил і норм, що 
врегульовують організаційно-

технологічні засади функціонування 
пункту проведення ЗНО



2. Роботу пунктів ЗНО організовують:

Український центр оцінювання якості освіти 
(далі – Український центр)

та регіональні центри оцінювання якості 
освіти (далі – регіональний центр)



Роботу пунктів ЗНО організовують 

відповідно до вимог:

Порядку проведення ЗНО та моніторингу якості освіти (Постанова 
КМУ від 25.08.2004 року № 1095 (у редакції від 08 липня 2015 року 
№ 533),

Порядку проведення ЗНО результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 10.01.2017 року 
№ 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.01.2017 
року за № 118/29986, 

Порядку використання приміщень закладів освіти для проведення 
ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти, (наказ МОНУ від 03.02.2015 року № 85, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.02. 2015 року за 
№175/26620, 

та цього Регламенту



РЕГЛАМЕНТ

ІІ. Вимоги до пункту ЗНО



1. Пункт 
ЗНО – це 

тимчасова 
організаційно-

структурна 
одиниця в 

системі 
зовнішнього 
оцінювання,

розташована 
в окремій 

будівлі або її 
частині, 

ізольованій 
на час 

проведення 
зовнішнього 
оцінювання



Межею 
пункту 
ЗНО є

зовнішній 
периметр 
будівлі (її 
частини),

у якій 
організовано 

роботу 
пункту ЗНО



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

«Межа пункту проведення 
зовнішнього незалежного 

оцінювання».

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

передбачено, мають бути перекритими 
й опломбованими. 



3. Облаштування пункту ЗНО 
має бути здійснено з дотриманням

правил пожежної 
безпеки 

та вимог 
охорони праці



4. У пункті 
ЗНО мають 

бути:

1) спеціально відведене для зберігання матеріалів зовнішнього 
оцінювання місце (сховище) – охоронювана окрема кімната або 
металева шафа (сейф)

2) робоче місце відповідального за пункт 
проведення ЗНО – 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



5. У кожній стандартній аудиторії мають бути:

• аудиторна дошка1

• 15 столів і 15 стільців для учасників ЗНО2

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

3

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

4

• стілець для перекладача жестової мови (далі –
перекладач-дактилолог) (в аудиторіях, де 
здійснюють сурдопереклад)

5

• годинник6



5. У кожній стандартній аудиторії мають бути ) (у разі 
проведення зовнішнього оцінювання 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.

Для проведення ЗНО з іноземних мов використовують аудиторії, площа яких 

не перевищує 60 м2 та які максимально віддалені від зовнішніх інтенсивних 

джерел шуму.

6. Під час проведення зовнішнього оцінювання з іноземних мов у 

пункті ЗНО має бути резервний програвач.



Схеми* розміщення та нумерації робочих місць 
учасників ЗНО в аудиторії

⃰⃰⃰  ⃰  Під час 

проведення ЗНО з 

іноземних мов 

схема 3 не 

використовується

Для проведення 

ЗНО з 

іноземних мов 

створення 

об’єднаних 

аудиторій 

недопустиме



7. Розміщення та нумерація 

робочих місць учасників

мають бути здійснені 

відповідно до однієї зі схем 

розміщення та нумерації 

робочих місць учасників ЗНО в 

аудиторії (далі – cхеми

розміщення та нумерації 

робочих місць учасників), 

поданих у додатку 1 до 

Регламенту
⃰За наявності достатньої вільної 

площі в аудиторії відстань між 

учнями може бути більшою ніж 1,2 м



8. В аудиторіях та інших 

приміщеннях пункту ЗНО, де 

можуть перебувати учасники, 

не повинно бути доступу 

до підручників, 
навчальних посібників, 

довідкової літератури, 

методичних матеріалів.



9. У пункті ЗНО, крім стандартних аудиторій, може 

бути створено об’єднані аудиторії на 30 або 45 

робочих місць.

На (біля) дверях(-ей) об’єднаної аудиторії має бути 

розміщено номери та аудиторні списки учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання всіх 

стандартних аудиторій, розміщених у ній.

Рекомендації щодо проведення зовнішнього 

оцінювання в об’єднаних аудиторіях подані в 

додатку 2 до Регламенту.



10. Нумерація 

аудиторій 

починається з 

нижніх поверхів 

у порядку 

зростання 

номерів



РЕГЛАМЕНТ
ІІІ. Забезпечення пункту ЗНО 
документами та матеріалами



1. Український центр формує та 
надсилає до пункту ЗНО: 

адміністративний 
пакет 

і контейнер(и) з 
аудиторними пакетами



5. Регіональний центр формує та 

надсилає до пункту ЗНО пакет із 

допоміжними матеріалами



РЕГЛАМЕНТ
ІV. Працівники пункту ЗНО



2. Залучення працівників до роботи                                 

в пункті ЗНО 

здійснює 
регіональний 
центр шляхом 
укладення з 

ними цивільно-
правових 
договорів

із дотриманням 
вимог Порядку 

залучення 
педагогічних, 

наукових, науково-
педагогічних 

працівників та 
інших фахівців до 
проведення ЗНО, 

затвердженого 
постановою 

Кабінету 
Міністрів 

України від 15 
квітня 2015 
року № 222. 



РЕГЛАМЕНТ

V. Допуск до пункту ЗНО працівників та 

осіб, уповноважених на здійснення 

спостереження або контролю



працівників та осіб, розпочинається

 уповноважених на здійснення 

спостереження або контролю 

за проведенням зовнішнього 

оцінювання, 

 за дві години до початку

зовнішнього оцінювання в 

аудиторіях

Допуск до пункту ЗНО 



Допуск до пункту ЗНО 

2. Уповноважена особа 

встановлює особи 
відповідального за пункт ЗНО 

та помічника відповідального за 
пункт ЗНО за пред’явленими 

ними документами, 

а також звіряє їхні прізвища, 
імена, по батькові із 

зазначеними у Списку 
працівників.

Наявність в уповноваженої особи документа, що посвідчує особу, 

та посвідчення уповноваженої особи перевіряє відповідальний за 

пункт ЗНО



3. Допуск залучених працівників, у тому числі 

медичного працівника, до пункту ЗНО 

здійснює помічник відповідального за пункт 
ЗНО 

відповідно до 

Списку працівників та 
Списку медичних працівників                                    

(за наявності), 

за умови 
пред’явлення ними 

документів, що 
посвідчують особу



4. Громадські спостерігачі допускаються до 

пункту ЗНО після пред’явлення 

документа, що 
посвідчує особу,

та посвідчення 
громадського 

спостерігача, виданого 
УЦОЯО або ОРЦОЯО

Допуск громадських 
спостерігачів 

припиняється за 10 
хвилин до початку

зовнішнього оцінювання

Громадські спостерігачі, 
які запізнилися,                            

не допускаються 
до пункту ЗНО



• факт запізнення громадського спостерігача
відповідальний за пункт ЗНО фіксує в Карті
спостереження

У разі виникнення 
конфліктної ситуації 

• наявність чи відсутність родинних або інших
зв’язків із будь-якою особою з числа
учасників чи тих, хто проводить ЗНО в пункті
ЗНО, а також факт ознайомлення із правами та
обов’язками громадського спостерігача

Громадські спостерігачі 
зобов’язані засвідчити 

підписом у Карті 
спостереження 

• має залишити пункт ЗНО
Громадський спостерігач, який є 
близькою особою учасника або 

працівника, залученого до 
проведення ЗНО в пункті ЗНО, 



5. Уповноважені на здійснення 

державного контролю за 

проведенням ЗНО 

пред’являють : 

6. Працівники 

УЦОЯО та 

ОРЦОЯО  

пред’являють :  

7. Відповідальні 

особи в окрузі 

ЗНО 

пред’являють:  

 документи, що посвідчують 

особу, 

 а також службові документи, 

які надають їм право 

перебувати в пункті ЗНО під 

час проведення ЗНО

 документи, що 

посвідчують 

особу,

 копії наказу про 

здійснення 

контролю за 

проведенням ЗНО

 документи, що 

посвідчує 

особу,

 посвідчення, 

виданого 

ОРЦОЯО

Допуск осіб, за умови пред’явлення ними 

відповідних документів



8. До пункту ЗНО на будь-якому етапі проведення ЗНО з 
допускаються:

працівники УЦОЯО та ОРЦОЯО

відповідальні особи в окрузі

уповноважені на здійснення державного контролю 
за проведенням зовнішнього оцінювання



9. Інформацію 
про 

перебування в 
пункті ЗНО 

осіб, 

уповноважених 
на здійснення 
контролю за 
проведенням 

ЗНО,

відповідальний 
за пункт ЗНО 

зазначає в Карті 
спостереження



РЕГЛАМЕНТ

VI. Підготовка до проведення ЗНО



РЕГЛАМЕНТ

VII. Допуск учасників до пункту ЗНО



1. Допуск учасників до пункту ЗНО 
починається за 45 хвилин та 

припиняється за 10 хвилин до 
початку зовнішнього оцінювання. 

У разі несприятливих погодних 
умов учасників має бути 

допущено до вестибюля пункту 
ЗНО раніше часу початку допуску 

учасників зовнішнього оцінювання, 
встановленого цим Регламентом.



2. Учасник для допуску до 

пункту ЗНО має пред’явити:



1) Сертифікат

зовнішнього незалежного 

оцінювання (далі –

Сертифікат);

Учасник для допуску до пункту ЗНО має 
пред’явити:



2) документ, назва, серія (за наявності) та номер якого зазначені в Сертифікаті, або 

інший документ, що посвідчує особу:

 паспорт громадянина України

 паспорт громадянина України для виїзду за кордон

 посвідчення особи на повернення в Україну

 тимчасове посвідчення громадянина України

 посвідчення водія

 посвідка на постійне проживання

 посвідка на тимчасове проживання 
або інший документ, наведений у частині першій статті 13 Закону України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»).

Якщо документ оформлено іноземною мовою, то разом із ним учасник зовнішнього 

оцінювання має пред’явити нотаріально засвідчений переклад цього документа 

українською мовою; 

Учасник для допуску до пункту ЗНО має 
пред’явити:



3) запрошення-перепустку для участі 

в зовнішньому незалежному 

оцінюванні.

Допуск до пункту ЗНО учасника, який 

пред’явив  документ, що посвідчує 

особу, серія, номер якого не збігаються 

із зазначеними в Сертифікаті, здійснює  

помічник відповідального за пункт 

ЗНО.

Копії Сертифіката, документа, що 

посвідчує особу, не дають права на 

допуск учасника до пункту ЗНО.

Учасник для допуску до пункту ЗНО має 
пред’явити:



3. Індивідуальні конверти, які зберігали в 

регіональному центрі, учасникам видає 

помічник відповідального за пункт ЗНО в 

день проведення першого зовнішнього 

оцінювання. 

Індивідуальні конверти учасників, які не 

з’явилися для проходження першого 

зовнішнього оцінювання, мають бути 

передані до регіонального центру у 

визначений ним спосіб.



4. Учасників, які 

запізнилися, до пункту 

ЗНО не допускають. 

Факт запізнення 

відповідальний за пункт 

ЗНО фіксує у Карті 

спостереження.



РЕГЛАМЕНТ

VIIІ. Проведення зовнішнього 
оцінювання в аудиторіях



РЕГЛАМЕНТ

ІХ. Контроль за наявністю в учасників 
заборонених технічних засобів



1. В аудиторіях пункту ЗНО за допомогою металодетектора може 

бути проведено контроль за дотриманням учасниками вимоги щодо 

заборони мати при собі та/або на робочому місці: 

 засоби зв’язку, 

пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення 

інформації, 

 а також окремі елементи, які можуть бути складовими технічних 

засобів чи пристроїв. 

Такий контроль здійснює уповноважена особа та відповідальний за 

пункт ЗНО із залученням працівника поліції охорони. 



2. Контроль за 

наявністю заборонених 

технічних засобів за 

допомогою 

металодетектора може 

бути проведено:

1) вибірково – в окремих пунктах ЗНО та/або 

аудиторіях пункту ЗНО до початку проведення ЗНО 

(далі – вибірковий контроль)

2) в усіх аудиторіях пункту ЗНО (далі – загальний 
контроль);

3) у разі виникнення підозри щодо використання 
учасником (групою учасників)/наявності в учасника 
(групи учасників) заборонених технічних засобів у 

період часу, відведеного на виконання 
сертифікаційної роботи.



3. Вибірковий контроль 

Рішення щодо проведення 
вибіркового контролю приймає 

ОРЦОЯО, інформацію 
про це він надсилає до 

УЦОЯО

Про необхідність проведення 
вибіркового контролю 

ОРЦОЯО у визначений 
ним спосіб повідомляє 
уповноважену особу 

не раніше ніж за 
40 хвилин до початку 

ЗНО



4. Загальний контроль

Загальний контроль 
в аудиторії може бути 

проведено 

під час 
технологічної 

перерви

Рішення про це 
приймає УЦОЯО, 

про що повідомляє 
директора ОРЦОЯО 

(орієнтовно за 
одну годину до 
початку ЗНО)

Про необхідність 
здійснення загального 

контролю

ОРЦОЯО має не раніше 
ніж за 20 хвилин до 

початку ЗНО повідомити  
про такий контроль 

уповноважену особу 
та відповідального за 

пункт ЗНО



5. У разі виникнення в працівників  
пункту ЗНО підозри 

підстава

підозра щодо наявності 
в учасника (групи 

учасників) заборонених 
технічних засобів у 

період часу, відведеного 
на виконання 

сертифікаційної роботи, 
чи надходження 

відповідної інформації 
від УЦОЯО або ОРЦОЯО

Забезпечення 
здійснення 
контролю

уповноважена 
особа спільно з 

відповідальним за 
пункт ЗНО за 
допомогою 

металодетектора

Про необхідність 
здійснення 

загального контролю

ОРЦОЯО має не раніше 
ніж за 20 хвилин до 

початку ЗНО 
повідомити  про такий 

контроль 
уповноважену особу та 

відповідального за 
пункт ЗНО



5. У разі виникнення в працівників  
пункту ЗНО підозри 

Ситуацію, що 
склалася, 

відповідальний за 
пункт ЗНО                            

описує в Карті 
спостереження

Про результати 
контролю 

уповноважена 
особа інформує 
регіональний 

центр



РЕГЛАМЕНТ
Х. Завершення зовнішнього оцінювання       

в пункті ЗНО



РЕГЛАМЕНТ
ХІ. Порушення процедури проходження  або 

проведення зовнішнього оцінювання



1. Для здійснення 
контролю за 

дотриманням 
процедури 

проходження ЗНО в 
пунктах ЗНО 

може бути 
використано 

технічні засоби 

камери 
відеоспостереження

металодетектори
тощо



2. У разі виявлення будь-якою особою, яка перебуває в пункті ЗНО, 

фактів порушення учасником/працівником пункту ЗНО процедури 
проходження/ проведення ЗНО, 

вона має повідомити про це уповноважену особу або відповідального за 
пункт ЗНО. 

Уповноважена особа й відповідальний за пункт ЗНО приймають 
відповідне рішення та здійснюють оформлення документів.



3. Якщо допущено порушення процедури ЗНО 

працівником пункту ЗНО, 

приймають рішення про можливість подальшого виконання працівником 
пункту ЗНО покладених на нього обов’язків

складають Акт про порушення працівником пункту проведення ЗНО 
процедури проведення ЗНО

уповноважена особа й відповідальний                                     
за пункт ЗНО 



• має небезпечні предмети та/або речовини, що 
становлять загрозу для життя і здоров’я 
учасників

1)

• використовує в пункті ЗНО засоби зв’язку, 
пристрої зчитування, обробки, збереження та 
відтворення інформації

2)

4. Учасника має бути позбавлено права на

виконання сертифікаційної роботи, якщо він:



3) протягом часу, відведеного для виконання 

сертифікаційної роботи:

заважає іншим учасникам виконувати сертифікаційну роботу

спілкується з іншим учасником під час виконання сертифікаційної роботи

списує відповіді на завдання сертифікаційної роботи в іншого учасника

виносить з аудиторії матеріали ЗНО (зошит із завданнями сертифікаційної 
роботи, його окремі аркуші (частини аркушів), бланк(и) відповідей)



3) протягом часу, відведеного для виконання 

сертифікаційної роботи:

має при собі 

та/або на 
робочому 

місці 

засоби зв’язку

пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення 
інформації

окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних 
технічних засобів чи пристроїв

друковані або рукописні матеріали

інші засоби, предмети, прилади, не передбачені процедурою ЗНО 

(крім дозволених пристроїв медичного призначення, про наявність 

яких учасник повідомив працівникам пункту ЗНО до початку 

виконання сертифікаційної роботи);



• не виконує вказівок та вимог 
працівників пункту ЗНО щодо процедури 
проходження зовнішнього оцінювання

4)

• псує майно закладу чи осіб, які 
перебувають у пункті ЗНО5)

4. Учасника має бути позбавлено права на

виконання сертифікаційної роботи, якщо він:



6. Учасник, стосовно якого прийнято таке рішення, має здати бланк(и) 

відповідей старшому інструктору та залишити аудиторію. 

5. Рішення про припинення виконання учасником 
сертифікаційної роботи приймають колегіально 

уповноважена
особа

відповідальний
за пункт ЗНО 

старший 
інструктор 
відповідної 

аудиторії

черговий - якщо 
порушення 

відбулося поза 
межами аудиторії



7. Суть 
порушення 

процедури ЗНО 
має бути 

відображена

в Акті про порушення учасником ЗНО 
процедури проходження ЗНО

на зворотному боці Аудиторного протоколу 

та в Карті спостереження



Якщо учасник 
відмовляється 

ознайомитися зі 
змістом цього Акта, 

відповідальний за пункт ЗНО на місці підпису 
учасника робить запис «відмовився».

Відповідальний за 
пункт ЗНО 

має ознайомити учасника зі змістом Акта про 
порушення учасником ЗНО процедури 

проходження ЗНО

Після оформлення 
документів 

учасник має залишити пункт ЗНО



8. Якщо факт порушення учасником 
процедури проходження ЗНО виявлено під 

час проведення технологічної перерви – його 
необхідно зафіксувати: 

в Аудиторному 
протоколі 

та Карті 
спостереження

Оформляти інших 
документів у такому 

разі не потрібно



9. Речові докази порушення 

Речові докази 
порушення учасником 

процедури проходження 
ЗНО (друковані чи 

рукописні матеріали)

разом із документами, 
зазначеними в пункті 3 

розділу Х цього 
Регламенту,

мають бути вкладені до пакета 
для відправлення документів і 

передані до ОРЦОЯО, що 
організовує проведення ЗНО 

на відповідній території 
обслуговування



9. Речові докази порушення 

Якщо в учасника 
протягом часу, 

відведеного для 
виконання 

сертифікаційної 
роботи, та/або на його 

робочому місці 
виявлено:

засоби зв’язку

пристрої зчитування, обробки, збереження та 
відтворення інформації

а також окремі елементи, які 
можуть бути складовими 

технічних засобів чи пристроїв, 
або учасник використовував ці 
предмети в пункті ЗНО, то у 

відповідних документах, 
зазвичай, має бути зазначено їх 

опис: 

тип

марка

модель

серія

номер

колір корпусу 
виявленого 

пристрою тощо



10. Якщо учасник виявив 
порушення процедури 

проведення ЗНО,

він має право до моменту виходу за межі 
пункту ЗНО 

подати апеляційну заяву про порушення 
процедури проведення ЗНО



11. У разі порушення громадським спостерігачем 
вимог законодавства України, у тому числі вимог 

нормативно-правових актів із питань проведення ЗНО, 

уповноважена особа або відповідальний за пункт ЗНО 

мають зробити йому попередження

Цей факт вони фіксують у Карті спостереження



У випадку повторного (два і 
більше разів) або грубого 
порушення процедури 

проведення ЗНО, а саме: 

спілкування з 
учасниками

надання їм допомоги 
під час виконання 

сертифікаційної роботи

учинення дій, що 
унеможливлюють 

проведення ЗНО

уповноважена особа та 
відповідальний за пункт ЗНО: 

позбавляють громадського 
спостерігача права бути 
присутнім у пункті ЗНО

Інформацію про прийняте 
рішення вони фіксують у Карті 
спостереження та Протоколі 
про завершення процедури 

проведення ЗНО



Прийняте рішення відповідальний за пункт ЗНО                                                

фіксує в Карті спостереження

узгоджуючи його з ОРЦОЯО

відповідальний за пункт ЗНО спільно з уповноваженою особою 

приймає рішення щодо подальших дій, спрямованих на вирішення певної проблеми, 

12. У разі виникнення під час проведення ЗНО ситуації, не передбаченої 

цим Регламентом технологічними картами працівників пункту ЗНО Переліком нестандартних ситуацій



РЕГЛАМЕНТ

ХІІ. Проведення зовнішнього оцінювання в 

період карантину



1.Під час 
проведення ЗНО в 
період карантину 

в пункті ЗНО 
мають бути 
організовані 

протиепідемічні 
заходи 

з дотриманням 
Рекомендацій щодо 

організації 
протиепідемічних 

заходів під час 
роботи пункту 

проведення ЗНО,

спрямованих на 
запобігання 
поширенню 

коронавірусної
хвороби (СОVID-
19) (додаток 37)



2. ОРЦОЯО у пакеті з допоміжними 

матеріалами має додатково надіслати:

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

2) Особливості роботи уповноваженої особи УЦОЯО під час 
проведення ЗНО в період карантину (додаток 38)

3) Особливості роботи відповідального за пункт проведення ЗНО під 
час проведення ЗНО в період карантину (додаток 39)

4) Особливості роботи помічника відповідального за пункт проведення 
ЗНО під час проведення ЗНО в період карантину (додаток 40)



2. ОРЦОЯО у пакеті з допоміжними 

матеріалами має додатково надіслати:

5) Особливості роботи старшого інструктора (інструктора) під час 
проведення ЗНО в період карантину (додаток 41)

6) Особливості роботи чергового під час проведення ЗНО в період 
карантину (додаток 42)

7) Відомість обліку учасників ЗНО, не допущених до проходження ЗНО через 
підвищену температуру тіла 37,3 °С і вище або наявність ознак респіраторної 
хвороби (додаток 43)

8) плакати/банери про необхідність дотримання респіраторної гігієни та 
етикету кашлю




