
Підготовка працівників пункту ЗНО



Орієнтовний перелік нестандартних 

ситуацій, що можуть виникнути 

під час допуску учасників ЗНО, 
та способи їх вирішення
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Підготовка працівників пункту ЗНО



Нестандартна ситуація № 1

Учасник зовнішнього незалежного 

оцінювання (далі – учасник) прибув 

до пункту проведення ЗНО без 

Сертифіката зовнішнього 

незалежного оцінювання (далі –

Сертифікат) та/або документа, на 

підставі якого здійснено реєстрацію 

(іншого документа, що посвідчує 

особу)

Спосіб вирішення

Учасника не допускати до участі в 

зовнішньому незалежному 

оцінюванні (далі – зовнішнє 

оцінювання). Факт зафіксувати в 

Карті спостереження за 

процедурою проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання (далі – Карта 

спостереження)
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Нестандартна ситуація № 2

Учасник для допуску до 

пункту ЗНО та аудиторії 

пред’явив цифровий 

паспорт або посвідчення 

водія з використанням 

мобільного додатка Єдиного 

державного вебпорталу

електронних послуг «Портал 

Дія»

Спосіб вирішення

• Учасника допустити до участі в 

зовнішньому оцінюванні після 

підтвердження вірогідності 

цифрового документа. 

• Якщо вірогідність цифрового 

документа не підтверджено, 

учасника не допускати до участі 

в зовнішньому оцінюванні. 

• Факт зафіксувати в Карті 

спостереження
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Нестандартна ситуація № 3

Учасник для допуску до 

пункту ЗНО пред’явив 

документ, оформлений 

іноземною мовою, але не 

надав  нотаріально 

засвідченого перекладу цього 

документа українською мовою

Спосіб вирішення

Учасника не допускати до 

участі в зовнішньому 

оцінюванні. Факт зафіксувати 

в Карті спостереження
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Нестандартна ситуація № 4

Учасник замість зазначеного в 

Сертифікаті документа, що 

посвідчує особу, пред’явив 

свідоцтво про народження та 

довідку з фотографією, видану 

закладом освіти

Спосіб вирішення

Учасника допустити до 

проходження зовнішнього 

оцінювання, попередньо погодивши 

це з ОРЦОЯО. 

Описати ситуацію в Карті 

спостереження й Аудиторному 

протоколі проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання (далі –

Аудиторний протокол)
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Нестандартна ситуація № 5

Прізвище (ім’я, по батькові (за 

наявності)) учасника, зазначене в 

Сертифікаті, не збігається з 

прізвищем (іменем, по батькові (за 

наявності)), зазначеним у 

документі, що посвідчує особу

Спосіб вирішення

• Учасника допустити до 

проходження зовнішнього 

оцінювання за умови 

пред’явлення документа, що 

підтверджує зміну прізвища 

(імені, по батькові (за наявності)). 

• Цей факт зафіксувати в Карті 

спостереження й Аудиторному 

протоколі
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Нестандартна ситуація № 6

Виявлено розбіжності (один 

або кілька символів) в 

особистих даних, зазначених у 

Сертифікаті та документі, на 

підставі якого здійснено 

реєстрацію (іншому 

документі, що посвідчує 

особу)

Спосіб вирішення

Учасника допустити до

проходження зовнішнього 

оцінювання. 

Порадити учаснику 

звернутися після проходження 

зовнішнього оцінювання до 

ОРЦОЯО щодо усунення 

виявлених розбіжностей
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Нестандартна ситуація № 7

Учасник прибув до пункту 

ЗНО без запрошення-

перепустки для участі в 

зовнішньому оцінюванні

Спосіб вирішення

• Учасника допустити до 

проходження ЗНО. 

• Помічник відповідального за 

пункт проведення зовнішнього 

оцінювання має встановити 

відповідність особистих даних 

учасника, зазначених у 

Сертифікаті, зазначеним в 

Алфавітному списку учасників 

ЗНО
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Нестандартна ситуація № 8

Під час ідентифікації 

учасника шляхом порівняння 

його зовнішності з 

фотокарткою, наклеєною в 

Сертифікаті, неможливо 

встановити, чи цей документ 

дійсно належить пред’явнику

Спосіб вирішення

Звернутися до 

ОРЦОЯО
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Орієнтовний перелік нестандартних 

ситуацій, що можуть виникнути 
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО 

ОЦІНЮВАННЯ В АУДИТОРІЯХ, 

та способи їх вирішення
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Нестандартна ситуація № 9

До аудиторії для проходження 

зовнішнього оцінювання 

з’явилися один, або два, або 

три учасники

Спосіб вирішення

Учасники залишаються в 

аудиторії до завершення виконання 

сертифікаційної роботи останнім із 

них. 

Пакет із матеріалами зовнішнього 

оцінювання заклеїти в присутності 

інструкторів та учасника(-ів) цієї 

аудиторії
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Нестандартна ситуація № 10

До аудиторії на 

зовнішнє оцінювання 

не з’явився жоден 

учасник

Спосіб вирішення

• Аудиторний пакет не відкривати. 

Інструктори в присутності уповноваженої 

особи УЦОЯО мають заповнити Аудиторний 

протокол. 

• Ситуацію, що склалася, описати в Карті 

спостереження й Аудиторному протоколі. 

• Аудиторний протокол укласти до 

паперового конверта, у місцях заклеювання 

якого поставити відбиток номерної 

печатки УЦОЯО, та разом з іншими 

матеріалами помістити до контейнера для 

відправлення до пункту обробки
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Нестандартна ситуація № 11

Учасник має пристрій 

медичного призначення, 

про який не повідомив 

раніше

Спосіб вирішення

Про це слід інформувати 

відповідального за пункт 

проведення ЗНО та 

уповноважену особу. 

Ситуацію, що скалася, 

описати в Карті 

спостереження й 

Аудиторному протоколі
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Нестандартна ситуація № 12

Кількість 

бланків 

відповідей в 

аудиторному 

пакеті менша 

ніж має бути

Спосіб вирішення

1. Якщо в аудиторії бланків відповідей вистачає всім

учасникам ‒ старший інструктор робить запис в

Аудиторному протоколі й повідомляє про це

відповідального за пункт ЗНО та уповноважену особу.

2. Якщо бланків відповідей не вистачає всім учасникам ‒
старший інструктор повідомляє про це відповідального

за пункт ЗНО та уповноважену особу. Відповідальний за

пункт ЗНО в супроводі уповноваженої особи видає

невикористовуваний бланк відповідей, узятий з іншої

аудиторії.

Цей факт необхідно зафіксувати в Карті спостереження

й Аудиторних протоколах обох аудиторій
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Нестандартна ситуація № 13

Виявлено брак 

друку бланка 

відповідей, що 

унеможливлює 

прочитання окремих 

фрагментів

Спосіб вирішення

1. Якщо в аудиторії менше 15 учасників ‒ старший 

інструктор видає бланк відповідей одного з 

відсутніх або невикористовуваний в цій аудиторії 

бланк відповідей.

2. Якщо в аудиторії присутні всі 15 учасників ‒
старший інструктор повідомляє про ситуацію 

відповідального за пункт ЗНО та уповноважену 

особу. Відповідальний за пункт ЗНО в супроводі 

уповноваженої особи видає невикористовуваний 

бланк відповідей, узятий з іншої аудиторії. Цей 

факт зафіксувати в Картах спостереження й 

Аудиторних протоколах обох аудиторій
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Нестандартна ситуація № 14

Під час перевірки 

якості друку зошитів 

із завданнями 

сертифікаційної 

роботи (далі – зошит) 

виявлено брак 

друку, що не дає 

змоги прочитати 

фрагмент тексту

Спосіб вирішення

Про це слід повідомити відповідального за пункт ЗНО 

та уповноважену особу.

1. Якщо в аудиторії менше 15 учасників ‒ старший

інструктор видає зошит одного з відсутніх або

невикористовуваний зошит, про що робить запис в

Аудиторному протоколі. Учаснику повідомляють про

необхідність позначення в бланку відповідей номера

цього зошита.

2. Якщо в аудиторії присутні всі 15 учасників ‒
відповідальний за пункт ЗНО в супроводі

уповноваженої особи видає невикористовуваний зошит,

узятий з іншої аудиторії (бажано з тим самим номером).
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Нестандартна ситуація № 14

Під час перевірки якості 

друку зошитів із 

завданнями 

сертифікаційної роботи 

(далі – зошит) виявлено 

брак друку, що не дає 

змоги прочитати фрагмент 

тексту

Спосіб вирішення

(Продовження)

Старші інструктори обох аудиторій мають 

зробити записи про це в Аудиторних 

протоколах. 

• В обох випадках про ситуацію, що склалася, 

уповноважена особа інформує регіональний 

центр. Відповідальний за пункт ЗНО робить 

запис у Карті спостереження (зазначає номер 

пакета, у якому лежав бракований зошит).

• Зошити із браком друку укласти до пакета 

для відправлення матеріалів зовнішнього 

оцінювання
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Нестандартна ситуація № 15

Під час кодування бланків 

відповідей виявилося, що 

штрихкод зіпсований

Спосіб вирішення

• Використати запасний рядок зі 

штрихкодами під номером 16 або 

17 (за наявності), про що зробити 

запис в Аудиторному протоколі. 

• Увага! Кодування всіх бланків 

учасника слід здійснювати одним 

і тим самим номером з однієї 

стрічки зі штрихкодами
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Нестандартна ситуація № 16

Під час кодування бланків 

відповідей штрихкод

наклеєний у 

перевернутому вигляді 

або нерівно

Спосіб вирішення

Залишити як є, не 

переклеювати. 

Зафіксувати цей факт в 

Аудиторному протоколі
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Нестандартна ситуація № 17

Учасник відмовляється 

робити запис на 

зворотному боці бланка 

відповідей типу А щодо 

ознайомлення із правилами 

заповнення бланка(-ів) 

відповідей, правами та 

обов’язками учасника 

зовнішнього оцінювання під 

час його проходження, 

порядком подання апеляцій

Спосіб вирішення

1. Якщо учасник не може зробити запису (за

станом здоров’я, через фізичні вади) – він

продовжує виконання сертифікаційної роботи.

Старший інструктор описує ситуацію, що

склалася, в Аудиторному протоколі та

повідомляє про це відповідального за пункт

ЗНО.

2. Якщо учасник може зробити запис, але

відмовляється це робити – старший інструктор

повідомляє про це відповідального за пункт

ЗНО та уповноважену особі.
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Нестандартна ситуація № 17

Учасник відмовляється 

робити запис на 

зворотному боці бланка 

відповідей типу А щодо 

ознайомлення із правилами 

заповнення бланка(-ів) 

відповідей, правами та 

обов’язками учасника 

зовнішнього оцінювання під 

час його проходження, 

порядком подання апеляцій

Спосіб вирішення

(Продовження)

Описати ситуацію, що склалася, в Карті 

спостереження й Аудиторному протоколі. 

Скласти Акт про порушення учасником 

зовнішнього незалежного оцінювання 

процедури проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання (далі – Акт про 

порушення учасником процедури 

проходження ЗНО) і позбавити учасника 

права на виконання сертифікаційної роботи

19.04.2021 22



Нестандартна ситуація № 18

Учасник 

потребує 

медичної 

допомоги 

Спосіб вирішення

1. Допомогу надає черговий медичний 

працівник. Факт звернення зафіксувати у 

Відомості реєстрації звернень учасників ЗНО до 

чергового медичного працівника.

2. За потреби викликати «швидку медичну 

допомогу».

• Ситуацію, що склалася, описати в Карті 

спостереження, Аудиторному протоколі та 

зафіксувати у Відомості реєстрації звернень 

учасників ЗНО до чергового медичного 

працівника.
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Нестандартна ситуація № 18

Учасник 

потребує 

медичної 

допомоги 

Спосіб вирішення

(Продовження)

• У разі коли учасник може повернутися до 

аудиторії, він особисто здає бланк(и) 

відповідей. 

• Якщо учасник не може повернутися до 

аудиторії ‒ інструктор укладає бланк(и) 

відповідей до пакета з матеріалами 

зовнішнього оцінювання, а навпроти його 

прізвища у графі «Підпис учасника» 

зазначає «Укладено»
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Нестандартна ситуація № 19

В аудиторному 

пакеті немає 

пакета для 

відправлення 

матеріалів 

зовнішнього 

оцінювання 

Спосіб вирішення

Замість пакета використати 

паперовий конверт формату А4, 

заздалегідь підготовлений 

відповідальним за пункт ЗНО. 

На місцях його заклеювання 

поставити відбиток номерної печатки 

Українського центру, підписи 

уповноваженої особи та трьох 

учасників із числа присутніх
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Нестандартна ситуація № 20

В Аудиторному протоколі 

учасник поставив підпис 

навпроти прізвища 

іншої особи

Спосіб вирішення

• В Аудиторному протоколі 

учасник, який помилково 

поставив підпис навпроти 

прізвища іншої особи, має 

повторно поставити підпис 

навпроти свого прізвища. 

• Учасник, у графі якого стоїть 

чужий підпис, має поставити свій 

підпис після скісної риски. 

• Ситуацію, що склалася, описати 

на зворотному боці протоколу
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Нестандартна ситуація № 21

Аудиторний протокол було 

укладено до пакета з 

матеріалами зовнішнього 

оцінювання без відмітки про 

кількість вкладених до 

пакета бланків та/або 

підписів інструкторів 

Спосіб вирішення

• Пакета не відкривати.

• Інструктори мають написати 

пояснювальні записки на ім’я 

директора регіонального центру. 

Пояснювальні записки та пакет із 

матеріалами зовнішнього 

оцінювання  відправити до 

пункту обробки. 

• Зробити запис у Карті 

спостереження
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Нестандартна ситуація № 22

Після заклеювання пакета 

з матеріалами 

зовнішнього оцінювання 

виявилося, що до нього не 

укладено Аудиторного 

протоколу 

Спосіб вирішення

• Аудиторний протокол укласти 

до паперового конверта 

формату А4, на якому зазначити 

номер відповідної аудиторії. У 

місцях заклеювання конверта 

поставити відбиток номерної 

печатки Українського центру. 

• Зробити запис у Карті 

спостереження
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Нестандартна ситуація № 23

Виникла підозра, що в учасника 

наявні заборонені технічні 

засоби/пристрої, 

друковані/рукописні матеріали або 

предмети/речовини, що становлять 

загрозу для життя та здоров’я 

учасників

Спосіб вирішення

Відповідальний за пункт ЗНО і 

уповноважена особа у присутності 

працівника поліції охорони 

пропонують учаснику показати 

особисті речі та підтвердити факт 

відсутності заборонених предметів.

1. Якщо встановлено факт наявності

в учасника заборонених предметів –

скласти Акт про порушення

учасником процедури проходження

ЗНО.
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Нестандартна ситуація № 23

Виникла підозра, що в 

учасника наявні 

заборонені технічні 

засоби/пристрої, 

друковані/рукописні 

матеріали або 

предмети/речовини, що 

становлять загрозу для 

життя та здоров’я 

учасників

Спосіб вирішення

(Продовження)

2. Якщо учасник заперечує факт наявності в нього 

таких предметів і відмовляється показати особисті 

речі – позбавити його права на продовження

виконання сертифікаційної роботи у зв’язку з 

невиконанням вказівок та вимог працівників пункту 

ЗНО. Скласти Акт про порушення учасником 

процедури проходження ЗНО. 

В обох випадках учасник має повернути 

матеріали зовнішнього оцінювання й залишити 

пункт ЗНО. Ситуацію, що склалася, описати в 

Карті спостереження й Аудиторному протоколі
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Нестандартна ситуація № 24

Уповноважена особа 

помилково зробила 

відповідні записи або 

поставила печатку в іншій 

графі Сертифіката 

Спосіб вирішення

Закреслити помилкову назву 

навчального предмета і написати 

назву навчального предмета, із якого 

проходить зовнішнє оцінювання. 

Зробити запис «Виправленому 

вірити» та поставити відбиток 

номерної печатки УЦОЯО (запис 

слід зробити нижче від назви 

навчального предмета, у вільному 

місці відповідної графи) 
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Нестандартна ситуація № 25

Під час проведення додаткової сесії 

виявлено, що у графі Сертифіката 

учасника, який брав участь в 

основній сесії зовнішнього 

оцінювання з певного навчального 

предмета, вже поставлено підпис 

уповноваженої особи та відбиток 

номерної печатки Українського 

центру

Спосіб вирішення

Уповноважена особа у вільному 

місці відповідної графи має 

поставити дату, підпис та відбиток 

номерної печатки Українського 

центру 
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Нестандартна ситуація № 26

Учасник, не завершивши 

виконання сертифікаційної 

роботи та залишивши бланк(и) 

відповідей на робочому столі, 

вийшов за межі пункту і 

намагається повернутися до 

нього

Спосіб вирішення

• Учасника не допускати до пункту 

ЗНО до завершення зовнішнього 

оцінювання.

• Бланк(и) відповідей учасника 

укласти до пакета із матеріалами 

зовнішнього оцінювання. 

• В Аудиторному протоколі навпроти 

прізвища цієї особи у графі «Підпис 

учасника» зазначити «Укладено». 

Ситуацію, що склалася, описати в 

Карті спостереження й Аудиторному 

протоколі
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Нестандартна ситуація № 27

Учасник вчасно не 

повернув бланка(-ів) 

відповідей

Спосіб вирішення

• Старший інструктор фіксує час 

повернення бланка(-ів) 

відповідей учасником у 

відповідній графі Аудиторного 

протоколу. 

• Ситуацію, що склалася, описує 

в Карті спостереження й 

Аудиторному протоколі, складає 

Акт про порушення учасником 

процедури проходження ЗНО

19.04.2021 34



Нестандартна ситуація № 28

Учасник 

відмовляється 

здати бланк(и) 

відповідей після 

завершення часу, 

відведеного на 

виконання 

сертифікаційної 

роботи 

Спосіб вирішення

Після завершення виконання сертифікаційної роботи в 

аудиторії (коли інші учасники здали бланки відповідей) 

старший інструктор нагадує учаснику про необхідність 

здати бланк(и) відповідей. 

Якщо учасник не реагує, старший інструктор в 

Аудиторному протоколі навпроти його прізвища у графі 

«Підпис учасника» зазначає «Відмовився», фіксує час у 

відповідній графі та робить запис на зворотному боці. 

Пакет із матеріалами зовнішнього оцінювання заклеює. 

Ситуацію, що склалася, описує в Карті спостереження, 

складає Акт про порушення учасником процедури 

проходження ЗНО
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Нестандартна ситуація № 29

На пакеті із матеріалами 

зовнішнього оцінювання 

зазначено назву навчального 

предмета, що не відповідає 

назві навчального предмета, із 

якого проходить зовнішнє 

оцінювання

Спосіб вирішення

Закреслити неправильно 

зазначену назву 

навчального предмета і 

зробити інший запис 
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Орієнтовний перелік нестандартних 

ситуацій, що можуть виникнути 
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО 

ОЦІНЮВАННЯ З ІНОЗЕМНИХ МОВ, 

та способи їх вирішення
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Нестандартна ситуація № 30

Зовнішнє оцінювання з різних 

іноземних мов проходять 

особи з особливими 

освітніми потребами, які 

мають виконувати 

сертифікаційні роботи в 

аудиторіях, розташованих на 

першому поверсі

Спосіб вирішення

• Нумерацію аудиторій здійснити

так, щоб аудиторії, у яких

зовнішнє оцінювання проходять

такі особи, були розташовані на

першому поверсі.

• На (біля) вхідних дверях(-ей)

кожної з цих аудиторій

зазначити іноземну мову та

номер аудиторії
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Нестандартна ситуація № 31

У контейнері з аудиторними 

пакетами немає резервного

(-их) аудіокомпакт-диска(-ів) 

із записом частини «Розуміння 

мови на слух (аудіювання)»

Спосіб вирішення

• В Акті розкриття/закриття

контейнера(-ів) з аудиторними

пакетами в графі «№ пломб на

резервному(-их) аудіокомпакт-

диску(-ах)» зазначити «Немає».

• Ситуацію, що склалася, описати

в Карті спостереження
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Нестандартна ситуація № 32

В аудиторному пакеті немає 

аудіокомпакт-диска із 

записом частини «Розуміння 

мови на слух (аудіювання)» 

(далі – компакт-диск)

Спосіб вирішення

• Про це слід повідомити відповідального 

за пункт ЗНО або уповноважену особу.

• Відповідальний за пункт ЗНО має видати 

старшому інструктору відповідної 

аудиторії резервний компакт-диск (з 

урахуванням іноземної мови). 

• Ситуацію, що скалася, описати в Карті 

спостереження й Аудиторному 

протоколі. 
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Нестандартна ситуація № 32

В аудиторному 

пакеті немає 

аудіокомпакт-

диска із записом 

частини 

«Розуміння 

мови на слух 

(аудіювання)» 

(далі – компакт-

диск)

Спосіб вирішення

(Продовження)

• Після закінчення часу, відведеного на виконання

сертифікаційної роботи, старший інструктор укладає

резервний компакт-диск до пакета із матеріалами

зовнішнього оцінювання.

• Під час підготовки для відправлення до пункту

обробки контейнера з матеріаламиЗНО в Акті

розкриття/закриття контейнера(-ів) з аудиторними

пакетами в графі «№ пломб на резервному(-их)

компакт-диску(-ах)» зазначити «Використано в

аудиторії №__»
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Нестандартна ситуація № 33

Пристрій для 

програвання 

компакт-дисків зі 

звуковим записом 

(аудіоцентр, 

аудіопрогравач, 

магнітола, 

комп’ютер тощо) 

(далі – програвач) 

не працює

Спосіб вирішення

Про це слід повідомити відповідального за пункт ЗНО

або уповноважену особу.

1. Відповідальний за налаштування програвачів усуває

причину несправності (якщо усунути причину

несправності неможливо ‒ відповідальний за пункт ЗНО

видає резервний програвач).

• Ситуацію описати в Карті спостереження й

Аудиторному протоколі.

2. Якщо резервного програвача немає (його

використовують в іншій аудиторії) ‒ уповноважена особа

інформує про це ОРЦОЯО.
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Нестандартна ситуація № 33

Пристрій для 

програвання 

компакт-дисків зі 

звуковим записом 

(аудіоцентр, 

аудіопрогравач, 

магнітола, 

комп’ютер тощо) 

(далі – програвач) 

не працює

Спосіб вирішення

(Продовження)

• Учасники аудиторії, у якій виникла необхідність

використання резервного програвача, починають

виконання завдань частини «Читання».

• Відповідальний за пункт ЗНО та відповідальний за

налаштування програвачів встановлюють і налаштовують

програвач, узятий в іншій аудиторії після закінчення

виконання частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)»

(далі – аудіювання) учасниками цієї аудиторії.

• Ситуацію, що склалася, описати в Картах спостереження й

Аудиторних протоколах обох аудиторій
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Нестандартна ситуація № 34

Аудіозапис на 

компакт-диску не 

відтворюється 

або 

відтворюється 

неякісно

Спосіб вирішення

Про це слід повідомити відповідального за пункт ЗНО

або уповноважену особу.

1. Відповідальний за пункт ЗНО видає старшому

інструктору відповідної аудиторії резервний компакт-

диск (з урахуванням іноземної мови). Ситуацію, що

склалася, описати в Карті спостереження й Аудиторному

протоколі.

• Обидва компакт-диски після закінчення часу,

відведеного на виконання сертифікаційної роботи,

старший інструктор укладає до пакета із

матеріалами зовнішнього оцінювання.
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Нестандартна ситуація № 34

Аудіозапис на 

компакт-диску не 

відтворюється 

або 

відтворюється 

неякісно

Спосіб вирішення

(Продовження)

2. Якщо аудіозапис на резервному компакт-диску не

відтворюється або резервного компакт-диска немає ‒
уповноважена особа інформує про це ОРЦОЯО.

• Учасники аудиторії, у якій виникла необхідність

використання резервного компакт-диска, починають

виконання завдань частини «Читання».

• Відповідальний за пункт ЗНО видає компакт-диск (з

урахуванням іноземної мови), узятий з іншої аудиторії

після закінчення аудіювання (орієнтовно через 30 хвилин).
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Нестандартна ситуація № 34

Аудіозапис на 

компакт-диску не 

відтворюється або 

відтворюється 

неякісно

Спосіб вирішення

(Продовження)

• Ситуацію, що склалася, описати в 

Карті спостереження й 

Аудиторних протоколах обох 

аудиторій.

• Компакт-диски укласти до 

пакета із матеріалами зовнішнього 

оцінювання
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Нестандартна ситуація № 35

Під час аудіювання 

виявлено порушення 

процедури 

проведення 

зовнішього

оцінювання

Спосіб вирішення

Старший інструктор має повідомити

про виявлене порушення уповноважену 

особу або відповідального за пункт 

ЗНО після завершення аудіювання. 

Уповноважена особа та відповідальний 

за пункт ЗНО приймають відповідне 

рішення і здійснюють оформлення 

документів
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Нестандартна ситуація № 36

Під час 

аудіювання 

учасник 

потребує 

медичної 

допомоги

Спосіб вирішення

• Старший інструктор має зупинити відтворення

аудіозапису, натиснувши на кнопку «Пауза».

Зафіксувати на дошці час початку паузи. Про ситуацію,

що склалася, повідомити відповідального за пункт

ЗНО.

• Після вирішення ситуації (надання медичної допомоги

в аудиторії (по змозі)/виведення учасника з аудиторії

для надання йому медичної допомоги) продовжити

відтворення аудіозапису з моменту його зупинки.

• Зафіксувати на дошці час завершення паузи. Час,

витрачений на паузу, додати до часу, відведеного на

виконання сертифікаційної роботи.
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Нестандартна ситуація № 36

Під час 

аудіювання 

учасник 

потребує 

медичної 

допомоги

Спосіб вирішення

(Продовження)

• Зробити записи в Аудиторному протоколі, Карті

спостереження та Відомості реєстрації звернень

учасників ЗНО до чергового медичного працівника.

• У разі коли учасник повернувся до аудиторії, він

особисто здає бланки відповідей (після завершення

аудіювання в аудиторії).

• Якщо учасник не може повернутися до аудиторії ‒
інструктор укладає бланки відповідей до пакета з

матеріалами ЗНО, а навпроти його прізвища у графі

«Підпис учасника» зазначає «Укладено»
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Нестандартна ситуація № 37

Під час 

аудіювання 

лунають 

сторонні звуки, 

які заважають 

виконанню 

завдань

Спосіб вирішення

• Старший інструктор має зупинити відтворення

аудіозапису, натиснувши на кнопку «Пауза». Зафіксувати

на дошці час початку паузи.

• Про ситуацію, що склалася, повідомити уповноважену

особу або відповідального за пункт ЗНО.

• Після усунення сторонніх звуків продовжити

відтворення аудіозапису з моменту його зупинки.

Зафіксувати на дошці час завершення паузи.

• Час, витрачений на паузу, додати до часу, відведеного на

виконання сертифікаційної роботи.

• Зробити записи в Карті спостереження й Аудиторному

протоколі
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Нестандартна ситуація № 38

Після заклеювання 

пакета з матеріалами 

зовнішнього 

оцінювання 

виявилося, що до 

нього не укладено 

компакт-диска 

Спосіб вирішення

• Компакт-диск укласти до паперового 

конверта формату А4, на якому 

зазначити номер аудиторії, у якій 

було використано компакт-диск. 

• У місцях заклеювання конверта 

поставити відбиток номерної 

печатки Українського центру. 

• Зробити запис у Карті 

спостереження
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Нестандартна ситуація № 39

Учасник подав апеляційну 

заяву щодо порушення 

процедури проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 

(стосовно неякісного 

відтворення аудіозапису на 

компакт-диску)

Спосіб вирішення

• Відповідальний за пункт ЗНО 

реєструє заяву в Карті 

спостереження. 

• У графі «Примітки» зазначає 

тип, марку, модель 

програвача, за допомогою 

якого було відтворено 

аудіозапис
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* Вирішення інших нестандартних ситуацій, що 

можуть виникнути під час проведення зовнішнього 

оцінювання, забезпечує відповідальний за пункт 

ЗНО спільно з уповноваженою особою, узгоджуючи 

свої дії з регіональним центром. Про це потрібно 

зробити запис у Карті спостереження.



Орієнтовний перелік 

нестандартних ситуацій,

що можуть виникнути під 

час проведення ЗНО, та 

способи їх вирішення  

ЗАВЕРШЕНО


