
Документи і матеріали 

пункту проведення 

ЗНО у 2021 році

Підготовка працівників пункту ЗНО



Схеми розміщення та нумерації робочих місць 

учасників ЗНО в аудиторії

Додаток № 1 до Регламенту



Місце для 

старшого 

інструктора

Місце для 

особистих 

речей

Місця для осіб, 

уповноважених 

на здійснення 

спостереження 

або контролю

Місце для 

інструктора

Місце для 

інструктора

Місця для осіб, 

уповноважених 

на здійснення 

спостереження 

або контролю

Місце для 

старшого 

інструктора

Місце для 

особистих 

речей

Місце для 

особистих 

речей

Місце для 

старшого 

інструктора

Місця для осіб, 

уповноважених 

на здійснення 

спостереження 

або контролю

Місце для 

інструктора
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Схема 1 Схема 2 Схема 3

≈1,2 м



Варіант розміщення тестових матеріалів та 

документів на робочому місці абітурієнтів

Старший 

інструктор

1

5

2

3

4

6

7

8
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9

15

14

13

12

11

Інструктор

Місце для особистих 

речей абітурієнтів

Спостерігачі 

Контроль

П

Р

О

Х

І

Д

П

Р

О

Х

І

Д

Тестові 

матеріали

Індивідуальні 

паперові наліпки

Стілець

ДОШКА

Документи

Стіл

≈
1
,2

 м

≈1,2 м



Лист комплектації
Додаток № 3 до Регламенту
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Лист комплектації

Пункт проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання № ___

_______________________________________________________________________

(найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

________________________________________________________________________

(місцезнаходження пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

_________________________________________________________________________

(назва навчального предмета)

_____  __________ 2021 р.

(дата проведення)

До адміністративного пакета вкладено:

1. Відомість видавання/приймання аудиторних пакетів.

2. Алфавітний список учасників зовнішнього незалежного оцінювання. 

3. Аудиторні списки учасників зовнішнього незалежного оцінювання. 

4. Аудиторні протоколи проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

5. Індивідуальні паперові наліпки для нумерації робочих місць в аудиторіях.

6. Картки для розподілу старших інструкторів, інструкторів і чергових.

7. Бланк Карти спостереження за процедурою проведення ЗНО.

Адміністративний пакет сформував           ___________            

(підпис) 



Відомість

видавання/приймання аудиторних пакетів
Додаток до Регламенту № 4
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Відомість

видавання/приймання аудиторних пакетів

Пункт проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання 

______________________________________________
(назва пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

Навчальний предмет зовнішнього незалежного оцінювання
_________________________________________________________________

Дата проведення ________ _________ 2021 р.

Відповідальний за пункт проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання  ______________передав/прийняв 
(прізвище, ініціали)

неушкоджені  аудиторні пакети ⃰



№ 

ауд.

Кількість 

учасників

ЗНО

Мова перекладу 

завдань 

сертифікаційної 

роботи  ⃰ ⃰

Прізвище та 

ініціали 

старшого

інструктора

Відповідальний за пункт 

проведення зовнішнього 

оцінювання передав, а 

старший інструктор прийняв

час № пакета

підпис 

старшого 

інструктора

1

2

,,,,,,,,

28

Фіксація видавання аудиторних пакетів старшим інструкторам



№ ауд. ………..

Старший інструктор передав, а відповідальний за пункт 

проведення зовнішнього оцінювання прийняв

час № пакета
підпис старшого 

інструктора

1

2

,,,,,,,, ………. ……… ……………………. ………………………

28

Відповідальний за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання    

_____________     ___________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Фіксація прийняття аудиторних пакетів від старших 

інструкторів



19.04.2021

* У разі виявлення пошкоджень аудиторних пакетів 

відповідальний за пункт проведення зовнішнього оцінювання 

складає відповідний акт на окремому аркуші паперу і 

докладає його до Відомості видавання/приймання

аудиторних пакетів. Акт мають підписати відповідальний за 

пункт проведення зовнішнього оцінювання, уповноважена 

особа УЦОЯО, старші інструктори з першої та останньої 

аудиторій.
** Запис потрібно робити лише у відомостях 

видавання/приймання аудиторних пакетів із математики, 

математики (завдання рівня стандарту), біології, історії 

України, фізики, географії, хімії.



Алфавітний список учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання
Додаток до Регламенту № 5



19.04.2021



Алфавітний список



Алфавітний список учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання 

__________________________________ ______ ____________ 2021 р.

(назва навчального предмета) (дата проведення)

_________________________________________________________________________

(найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

___________________

(літера алфавіту)

Прізвище, ім’я, по батькові 

учасника зовнішнього незалежного оцінювання

Номер 

аудиторії



Аудиторний список учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання
Додаток до Регламенту № 6





_________________________________ ______    ____________ 2021 р.

(назва навчального предмета) (дата проведення)

_________________________________________________________________________

(найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

Аудиторія № _____

Прізвище, ім’я, по батькові 

учасника зовнішнього незалежного 

оцінювання

Номер Сертифіката 

зовнішнього незалежного 

оцінювання

Номер 

робочого 

місця

Аудиторний список учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання

НЕ РИЗИКУЙ!

Залиш у спеціально відведеному місці речі, що не 

передбачені процедурою  зовнішнього 

незалежного оцінювання

У разі наявності дозволених пристроїв медичного призначення

ПОВІДОМ про це інструктору 



Аудиторний протокол проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання
Додаток до Регламенту № 7

Зразок Аудиторного протоколу проведення ЗНО з 

 математики (завдання рівня стандарту), 

 української мови
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Аудиторія № _______                                            

Аудиторний протокол проведення зовнішнього незалежного оцінювання

з __________________________________________________________________

(назва навчального предмета)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

Мова складання сертифікаційної роботи ⃰___________________

Старший інструктор __________________________________

(прізвище, ініціали)

Інструктор ___________________________________________

(прізвище, ініціали)

Учасник зовнішнього незалежного оцінювання                  

___________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Засвідчуємо, що аудиторний пакет № _________ неушкоджений 

__________________         ______________               _______________________
(підпис старшого інструктора)         (підпис інструктора)                  (підпис учасника пробного ЗНО)

Місце для 

наклеювання 

штрихкоду з 

порядковим 

номером «00»

* Не зазначається в разі проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і літератури.



У цьому пакеті наявні:

_____ зошитів із завданнями сертифікаційної роботи;  

_____ бланків відповідей типу А;  ______ бланків відповідей типу Б

_____ стрічка маркованих наліпок (штрихкодів);

_____ спеціальний поліетиленовий пакет для відправлення матеріалів до 

пункту обробки.

___________________           _______________ _______________________ 
(підпис старшого інструктора)                    (підпис інструктора)            (підпис учасника ЗНО)

Виконання сертифікаційної роботи  розпочато об __ год __ хв __    __  __ 2020 р.

Технологічна перерва: з____ год ___хв   до ____ год ____ хв.



Список учасників зовнішнього незалежного оцінювання

№ з/п

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові

Серія та 

номер 

документа, на 

підставі якого 

здійснено 

реєстрацію

Номер 

Сертифіката 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання

Відмітка 

про 

повернення 

бланків 

відповідей

Час 

повернення 

бланків

відповідей

Підпис

учасника

типу 

А

типу

Б

01

,,,,,

15

*Не зазначається в разі проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.

Правильність розсадки учасників зовнішнього незалежного оцінювання 

перевірено.
Старший інструктор ________  

(підпис)

Відповідальний за пункт проведення

зовнішнього незалежного оцінювання   ________   _________________        

(підпис)   (ініціали, прізвище)

Місце для 

штрихкоду

службового 

користування



(Зворотний бік)

Інформація про вихід/повернення учасників зовнішнього незалежного оцінювання 

з аудиторії до завершення виконання сертифікаційної роботи

Прізвище, 

ініціали 

учасника 

ЗНО

Час 

виходу з 

аудиторії

Час 

повернення

до аудиторії

Прізвище, 

ініціали 

учасника 

ЗНО

Час 

виходу з 

аудиторії

Час 

повернення

до аудиторії

Опис окремих (нестандартних) ситуацій, що виникли в аудиторії

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________



19.04.2021

Інформація про вхід/вихід громадських спостерігачів до/з аудиторії

Прізвище, 

ініціали 

громадського 

спостерігача

Час 

входу до 

аудиторії

Час виходу з 

аудиторії

Прізвище, 

ініціали 

громадського 

спостерігача

Час 

входу до 

аудиторії

Час виходу з 

аудиторії

До спеціального пакета №   ________ укладено:

_____ використаний(-их) бланк(-ів) відповідей типу А,  _____ використаний(-их) 

бланк(-ів) відповідей типу Б;

____  невикористаниий(-их) комплект(-ів) матеріалів зовнішнього незалежного 

оцінювання;                  

 використану стрічку маркованих наліпок (штрихкодів);

 пакет, у якому було надіслано матеріали зовнішнього незалежного оцінювання; 

Aудиторний протокол проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Cтарший інструктор  ____________           Інструктор ___________
(підпис)                                      (підпис)            



Аудиторний протокол проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання
Додаток до Регламенту № 8

Зразок Аудиторного протоколу проведення ЗНО з 

 математики, 

 української мови і літератури
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Аудиторія № _______                                            

Аудиторний протокол проведення зовнішнього незалежного оцінювання

з __________________________________________________________________

(назва навчального предмета)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

Мова перекладу завдань сертифікаційної роботи сертифікаційної роботи ⃰

________

Старший інструктор __________________________________

(прізвище, ініціали)

Інструктор ___________________________________________

(прізвище, ініціали)

Учасник зовнішнього незалежного оцінювання                  

___________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Засвідчуємо, що аудиторний пакет № _________ неушкоджений 

__________________         ______________               _______________________
(підпис старшого інструктора)         (підпис інструктора)                  (підпис учасника пробного ЗНО)

Місце для 

наклеювання 

штрихкоду з 

порядковим 

номером «00»

* Не зазначається в разі проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і літератури.



У цьому пакеті наявні:

___ зошитів із завданнями сертифікаційної роботи;  

___ бланків відповідей типу А;  __ бланків відповідей типу Б; __ бланків відповідей 

типу В;

___ стрічка маркованих наліпок (штрихкодів);

___ спеціальний поліетиленовий пакет для відправлення матеріалів до пункту обробки.

___________________           _______________ _______________________ 
(підпис старшого інструктора)                    (підпис інструктора)            (підпис учасника ЗНО)

Виконання сертифікаційної роботи  розпочато об __ год __ хв __    __  __ 2020 р.

Технологічна перерва: з____ год ___хв   до ____ год ____ хв.



Список учасників зовнішнього незалежного оцінювання

№ з/п

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові

Серія та 

номер 

документа, на 

підставі якого 

здійснено 

реєстрацію

Номер 

Сертифіката 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання

Відмітка про 

повернення 

бланків 

відповідей

Час 

повернення 

бланків

відповідей

Підпис

учасника

типу 

А

типу

Б

типу

В

01

,,,,,

15

*Не зазначається в разі проведення ЗНО з української мови і літератури.

Правильність розсадки учасників зовнішнього незалежного оцінювання 

перевірено.

Старший інструктор ________  
(підпис)

Відповідальний за пункт проведення

зовнішнього незалежного оцінювання   ________   _________________        

(підпис)   (ініціали, прізвище)

Місце для 

штрихкоду

службового 

користування



(Зворотний бік) 

Фіксація про вхід/вихід та окремих (нестандартних) ситуацій

Інформація про вихід/повернення учасників зовнішнього незалежного оцінювання 

з/до аудиторії до завершення виконання сертифікаційної роботи

Прізвище, 

ініціали 

учасника 

ЗНО

Час 

виходу з 

аудиторії

Час 

повернення

до аудиторії

Прізвище, 

ініціали 

учасника 

ЗНО

Час 

виходу з 

аудиторії

Час 

повернення

до аудиторії

Опис окремих (нестандартних) ситуацій, що виникли в аудиторії

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________



19.04.2021

Інформація про вхід/вихід громадських спостерігачів до/з аудиторії

Прізвище, 

ініціали 

громадського 

спостерігача

Час 

входу до 

аудиторії

Час виходу з 

аудиторії

Прізвище, 

ініціали 

громадського 

спостерігача

Час 

входу до 

аудиторії

Час виходу з 

аудиторії

У спеціальний пакет №   ________ укладено:

_____ використаний(-их) бланк(-ів) відповідей типу А;  

_____ використаний(-их) бланк(-ів) відповідей типу Б;

_____ використаний(-их) бланк(-ів) відповідей типу В:

_____ невикористаний(-их) комплект(-ів/и) матеріалів ЗНО;                  

 використану стрічку маркованих наліпок (штрихкодів);

 пакет, у якому було надіслано матеріали зовнішнього незалежного оцінювання; 

Aудиторний протокол проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Cтарший інструктор  ____________           Інструктор ___________
(підпис)                                      (підпис)            



Аудиторний протокол проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання
Додаток до Регламенту № 9

Зразок Аудиторного протоколу проведення ЗНО з 

 біології, 

 географії,

 історії України,

 фізики

 хімії
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Аудиторія № _______                                            

Аудиторний протокол проведення зовнішнього незалежного оцінювання

з __________________________________________________________________

(назва навчального предмета)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

Мова складання сертифікаційної роботи ___________________

Старший інструктор __________________________________

(прізвище, ініціали)

Інструктор ___________________________________________

(прізвище, ініціали)

Учасник зовнішнього незалежного оцінювання                  

___________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Засвідчуємо, що аудиторний пакет № _________ неушкоджений 

__________________         ______________               _______________________
(підпис старшого інструктора)         (підпис інструктора)                  (підпис учасника пробного ЗНО)

Місце для 

наклеювання 

штрихкоду з 

порядковим 

номером «00»



У цьому пакеті наявні:

_____ зошитів із завданнями сертифікаційної роботи;  

_____ бланків відповідей типу А;  

_____ стрічка маркованих наліпок (штрихкодів);

_____ спеціальний поліетиленовий пакет для відправлення матеріалів до 

пункту обробки.

___________________           _______________ _______________________ 
(підпис старшого інструктора)                    (підпис інструктора)            (підпис учасника ЗНО)

Виконання сертифікаційної роботи  розпочато об __ год __ хв __    __  __ 2020 р.

Технологічна перерва: з____ год ___хв   до ____ год ____ хв.



Список учасників зовнішнього незалежного оцінювання

№ з/п

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові

Серія та 

номер 

документа, на 

підставі якого 

здійснено 

реєстрацію

Номер 

Сертифіката 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання

Відмітка 

про 

повернення 

бланків 

відповідей

типу А

Час 

повернення 

бланків

відповідей

Підпис

учасника

01

,,,,,

15

Правильність розсадки учасників зовнішнього незалежного оцінювання 

перевірено.

Старший інструктор ________  
(підпис)

Відповідальний за пункт проведення

зовнішнього незалежного оцінювання   ________   _________________        

(підпис)   (ініціали, прізвище)

Місце для 

штрихкоду

службового 

користування



(Зворотний бік)

Інформація про вихід/повернення учасників зовнішнього незалежного оцінювання 

з/до аудиторії до завершення виконання сертифікаційної роботи

Прізвище, 

ініціали 

учасника 

ЗНО

Час 

виходу з 

аудиторії

Час 

повернення

до аудиторії

Прізвище, 

ініціали 

учасника 

ЗНО

Час 

виходу з 

аудиторії

Час 

повернення

до аудиторії

Опис окремих (нестандартних) ситуацій, що виникли в аудиторії

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________



19.04.2021

Інформація про вхід/вихід громадських спостерігачів до/з аудиторії

Прізвище, 

ініціали 

громадського 

спостерігача

Час 

входу до 

аудиторії

Час виходу з 

аудиторії

Прізвище, 

ініціали 

громадського 

спостерігача

Час 

входу до 

аудиторії

Час виходу з 

аудиторії

У спеціальний пакет №   ________ укладено:

_____ використаний(-их) бланк(-ів/и) відповідей типу А;

____  невикористаний(-их) комплект(-ів/и) матеріалів зовнішнього незалежного 

оцінювання;                  

 використану стрічку маркованих наліпок (штрихкодів);

 пакет, у якому надсилалися матеріали зовнішнього незалежного оцінювання; 

Aудиторний протокол проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Cтарший інструктор  ____________           Інструктор ___________
(підпис)                                      (підпис)            



Аудиторний протокол проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання
Додаток до Регламенту № 10

Зразок Аудиторного протоколу проведення ЗНО з 

 англійської мови, 

 іспанської мови,

 німецької мови,

 французької мови
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Аудиторія № _______                                            

Аудиторний протокол проведення зовнішнього незалежного оцінювання

з __________________________________________________________________

(назва навчального предмета)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

Старший інструктор __________________________________

(прізвище, ініціали)

Інструктор ___________________________________________

(прізвище, ініціали)

Учасник зовнішнього незалежного оцінювання                  

___________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Засвідчуємо, що аудиторний пакет № _________ неушкоджений 

__________________         ______________               _______________________
(підпис старшого інструктора)         (підпис інструктора)                  (підпис учасника пробного ЗНО)

Місце для 

наклеювання 

штрихкоду з 

порядковим 

номером «00»



У цьому пакеті наявні:

_____ зошитів із завданнями сертифікаційної роботи;

аудіо-компакт-диск із записом частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)» 

№_________/ 

____ сценаріїв частини «Розуміння мови на слух» для учасників із глибокими 

порушеннями слуху*;  

_____ бланків відповідей типу А;  ______ бланків відповідей типу Б

_____ стрічка маркованих наліпок (штрихкодів);

_____ спеціальний поліетиленовий пакет для відправлення матеріалів до 

пункту обробки.   

___________________           _______________ _______________________ 
(підпис старшого інструктора)                    (підпис інструктора)            (підпис учасника ЗНО)

Виконання сертифікаційної роботи  розпочато об __ год __ хв __  __ 2020 р.

Технологічна перерва: з____ год ___хв   до ____ год ____ хв.

*У разі проходження зовнішнього незалежного оцінювання учасниками із 

глибокими порушеннями слуху.



Список учасників зовнішнього незалежного оцінювання

№ з/п

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові

Серія та 

номер 

документа, на 

підставі якого 

здійснено 

реєстрацію

Номер 

Сертифіката 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання

Засвідчення 

задовільної 

якості 

відтворення 

аудіозапису

на аудіо-

компакт-

диску

(підпис 

учасника)

Відмітка 

про 

повернення 

бланків 

відповідей
Час 

повернення 

бланків

Підпис

учасника
типу 

А

типу

Б

01

,,,,,

15

*У разі проходження ЗНО учасниками із глибокими порушеннями слуху.

Правильність розсадки учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання перевірено.

Старший інструктор ________  
(підпис)

Відповідальний за пункт проведення

зовнішнього незалежного оцінювання   ________   _________________        

(підпис)   (ініціали, прізвище)

Місце для 

штрихкоду

службового 

користування



(Зворотний бік) 

Фіксація про вхід/вихід та окремих (нестандартних) ситуацій

Інформація про вихід/повернення учасників зовнішнього незалежного оцінювання 

з/до аудиторії до завершення виконання сертифікаційної роботи

Прізвище, 

ініціали 

учасника 

ЗНО

Час 

виходу з 

аудиторії

Час 

повернення

до аудиторії

Прізвище, 

ініціали 

учасника 

ЗНО

Час 

виходу з 

аудиторії

Час 

повернення

до аудиторії

Опис окремих (нестандартних) ситуацій, що виникли в аудиторії

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________



19.04.2021

Інформація про вхід/вихід громадських спостерігачів до/з аудиторії

Прізвище, 

ініціали 

громадського 

спостерігача

Час 

входу до 

аудиторії

Час виходу з 

аудиторії

Прізвище, 

ініціали 

громадського 

спостерігача

Час 

входу до 

аудиторії

Час виходу з 

аудиторії

До спеціального пакета №   ________ укладено:

_____ використаний(-их) бланк(-ів/и) відповідей типу А,  _____ використаний(-их) 

бланк(-ів/и) відповідей типу Б;

____  невикористаний(-их) комплект(-ів/и матеріалів зовнішнього незалежного 

оцінювання;                  

_____ аудіо-компакт-диск(и) із записом частини тесту «Розуміння мови на слух 

(аудіювання)»;  

 використану стрічку маркованих наліпок (штрихкодів);

 пакет, у якому надсилалися матеріали ЗНО; 

Aудиторний протокол проведення ЗНО.

Cтарший інструктор  ____________           Інструктор ___________
(підпис)                                      (підпис)            



Індивідуальні паперові наліпки для нумерації 

робочих місць в аудиторії
Додаток до Регламенту № 11
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МІСЦЕ № 1

Прізвище, ім’я, по батькові учасника 

зовнішнього незалежного оцінювання

Сертифікат № 

Увага! Залиште речі, не передбачені 

процедурою зовнішнього незалежного 

оцінювання, у спеціально відведеному 

місці 



Картки для розподілу старших інструкторів, 

інструкторів і чергових.                                               

Додаток до Регламенту № 12
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Карта спостереження

за процедурою проведення ЗНО

Додаток до Регламенту № 13
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Карта спостереження

за процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

___________________________________________________________________________
(назва навчального предмета)

___________________________________________________________________________

(назва пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

Дата проведення зовнішнього незалежного оцінювання: _____ ______________ 2021 р.

Кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які не з’явилися: _________.

Кількість зареєстрованих апеляційних заяв щодо порушення процедури проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання: ___________. (Оформлення відомостей 

здійснюється за поданою нижче формою).

№ 

з/п*

Прізвище, ім’я, по 

батькові заявника
№ аудиторії Примітки

1

2

3

* Реєстраційний номер заяви повинен відповідати номеру за порядком



Звернення учасників зовнішнього незалежного оцінювання та громадських 

спостерігачів

№ 

з/п
Час

Прізвище, ініціали 

заявника
Суть звернення

Прийняте 

рішення

1

2

3

Виявлені порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

та нестандартні ситуації (в аудиторіях, за межами аудиторій)

№ з/п Час Порушення або нестандартні ситуації
Прийняте 

рішення



№ 

з/п Прізвище, ініціали 

особи, уповноваженої 

на здійснення 

контролю 

Назва 

органу/установи,

що уповноважила 

особу для 

здійснення 

контролю

Час 

Підпис особи, 

уповноваженої 

на здійснення 

контролю 

прибуття вибуття

1

2

3

Відповідальний за пункт проведення 

пробного зовнішнього оцінювання           _________    _________________________
(підпис)                          (ініціали, прізвище)                                

Інформація про перебування в пункті проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання осіб, уповноважених на здійснення контролю за проведенням 

зовнішнього незалежного оцінювання 

Уповноважена особа Українського 

центру оцінювання якості освіти      _________   _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)



19.04.2021

Зведені дані про учасників, які порушили процедуру проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання та позбавлені права продовжувати виконання 

сертифікаційної роботи

(порушення, виявлені під час технологічної перерви)

№

аудиторії

№ 

Сертифіката

Прізвище, 

ініціали 

учасника ЗНО

Суть 

порушення

Підпис 

старшого 

інструктора

Підпис учасника 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання*

*У разі відмови учасника проставити підпис зазначається «відмовився»

Уповноважена особа Українського 

центру оцінювання якості освіти             _________  _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Відповідальний за пункт проведення

зовнішнього оцінювання _________  ____________+________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Працівник поліції охорони _________  _____________________  
(підпис) (ініціали, прізвище)

Зворотний бік



19.04.2021

Порушення процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання

(крім  порушень, виявлених під час технологічної перерви)

№ 

з/п

№ 

аудиторії

Прізвище, ім’я, по батькові 

учасника зовнішнього 

незалежного оцінювання

Суть порушення
Прийняте 

рішення

1

2

Відомість реєстрації громадських спостерігачів за проведенням зовнішнього 

незалежного оцінювання в пункті проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання

№ 

з/п

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові

Документ, що 

посвідчує особу 

(назва, серія (за 

наявності), номер)

Номер 

посвідчення

Ознайомлення 

із правами та 

обов’язками

(підпис)

Засвідчення 

відсутності 

близьких осіб

(підпис)
1

2

Відповідальний за пункт проведення 

зовнішнього оцінювання  _________    __________________
(підпис)             (ініціали, прізвище)                                

Уповноважена особа Українського 

центру оцінювання якості освіти       _________   __________________
(підпис) (ініціали, прізвище)



Акт

розкриття/закриття контейнера(ів) з 

аудиторними пакетами
Додаток до Регламенту № 25



19.04.2021



19.04.2021

Акт

розкриття/закриття контейнера(-ів) з аудиторними пакетами

Пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

__________________________________________________________________________
(найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

І. Відкриття контейнера(ів) 
Увага! Відкривати контейнер(и) дозволяється тільки в день проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в порядку, визначеному пунктом 8 розділу VI Регламенту 

роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році.

Цей акт складено про те, що відповідальний за пункт проведення зовнішнього 

оцінювання ___________________________,
(прізвище, ініціали)

уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти _______________
(прізвище, ініціали)

в присутності _____ старших інструкторів, _____ громадських спостерігачів 

перевірили неушкодженість контейнера(ів) та наявного на ньому(них) пломбування.

Відкриття контейнера(ів) здійснено ____ _________ 2021 р. о ___ год ____ хв.

№ 

контейнера
№ пломби

Назва 

навчального 

предмета

Кількість 

аудиторних 

пакетів

№ пломб на  

резервному(их) аудіо-

компакт-диску(ах)*

*Заповнюється в разі проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання з іноземних мов. 
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Неушкодженість контейнера(ів) та пломбування підтверджуємо підписами:

Відповідальний за пункт проведення 

зовнішнього оцінювання ____________    __________________________                                         
(підпис) ініціали, прізвище)                          

Уповноважена особа Українського 

центру оцінювання якості освіти    ____________    __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)                          

Старший інструктор       ___________    __________________________
(підпис) ініціали, прізвище)     

Громадський спостерігач ___________    __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище) 



19.04.2021

ІІ. Закриття контейнера(ів) 
Сформовані пакети з матеріалами зовнішнього незалежного оцінювання та 

резервний(і) аудіо-компакт-диск(и)* вкладено до контейнера(ів)

Час
№ 

контейнера

Назва навчального 

предмета
Кількість пакетів

№ пломб на  

резервному(их) аудіо-

компакт-диску(ах)*

*Заповнюється в разі проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних 

мов. 

Контейнер(и) опломбовано паперовими смужками з відбитком печатки № ________ 

Українського центру оцінювання якості освіти та підготовлено для відправлення до 

пункту обробки.

Відповідальний за пункт проведення

зовнішнього оцінювання ______________   ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)        

Уповноважена особа Українського центру

оцінювання якості освіти  ______________    _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище) 



Відомість розподілу старших інструкторів, 

інструкторів і чергових  

у пункті проведення ЗНО 
Додаток до Регламенту № 26
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Відомість розподілу старших інструкторів, інструкторів і чергових  

у пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

Пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання _________________

___________________________________________________________________________ 
(найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

Навчальний предмет __________________________________________

Дата проведення зовнішнього незалежного оцінювання ___ _________ 2021 р.

Номер аудиторії (місце чергування) Прізвище, ініціали

Старший інструктор № 1

Інструктор № 1

……………………………

Старший інструктор № 28

Інструктор № 28

Черговий № 1

……………………………

Черговий № 8

Уповноважена особа Українського

центру оцінювання якості освіти   _________   _____________________                                          

(підпис)      (ініціали, прізвище) 

Відповідальний за пункт проведення

зовнішнього оцінювання _________   ________________________                                          
(підпис)       (ініціали, прізвище



Акт 

про порушення учасником ЗНО процедури 

проходження ЗНО
Додаток до Регламенту № 27



19.04.2021



19.04.2021

Акт 

про порушення учасником зовнішнього незалежного оцінювання 

процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання

_____ _______________ 2021 р.        №_________

Пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання __________________________

___________________________________________________________________________
(найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

Навчальний предмет ___________________________________________________

Склали:

1. Уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти ____________

___________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

2. Відповідальний за пункт проведення зовнішнього оцінювання ____________________

___________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

3. Старший інструктор (черговий) ___________________________________________
(прізвище, ініціали)



19.04.2021

Під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання встановлено, що учасник

зовнішнього незалежного оцінювання __________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові учасника зовнішнього незалежного оцінювання,

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

номер аудиторії, номер Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання)

порушив процедуру проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Суть порушення: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Уповноважена особа Українського центру

оцінювання якості освіти    _________       __________________ 
(підпис) (ініціали, прізвище)

Відповідальний за пункт проведення

зовнішнього оцінювання ________         __________________              
(підпис) (ініціали, прізвище)       

Старший інструктор (черговий) _________ __________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Учасник зовнішнього

незалежного оцінювання ______________ зі змістом цього акта ознайомлений ________

(прізвище, ініціали) (підпис)



19.04.2021

Якщо учасник відмовляється ознайомитися зі 

змістом цього Акта та поставити підпис, на місці 

підпису потрібно зробити запис «відмовився». 

Уповноважена особа Українського центру 

оцінювання якості освіти та відповідальний за 

пункт проведення зовнішнього оцінювання нижче 

засвідчують цей факт підписами.



Акт 

про порушення працівником пункту 

проведення ЗНО процедури проведення ЗНО
Додаток до Регламенту № 28



19.04.2021



19.04.2021

Акт 

про порушення працівником пункту проведення зовнішнього незалежного

оцінювання процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання

_____ _______________ 2021 р. №_______

Пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

________________________________________________________________________
(найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

Навчальний предмет _______________________________________________________

Склали:

1. Уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти 

_________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

2. Відповідальний за пункт проведення зовнішнього 

оцінювання________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)       

3. Помічник відповідального за пункт проведення зовнішнього оцінювання 

__________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)       
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Під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання встановлено, що 

__________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали працівника, посада в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

Порушив(-ла) процедуру проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

Суть порушення: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Зазначені порушення стали причиною відсторонення працівника від виконання 

покладених на нього функціональних обов’язків.

Уповноважена особа Українського центру

оцінювання якості освіти _________      _______________                                                                                                              
(підпис) (ініціали, прізвище)       

Відповідальний за пункт проведення

зовнішнього оцінювання _________        _______________                                                                                
(підпис) (ініціали, прізвище)       

Помічник відповідального за пункт проведення

зовнішнього оцінювання _________       _______________    
(підпис) (ініціали, прізвище) 

Працівник пункту проведення 

зовнішнього оцінювання __________ зі змістом цього акта ознайомлений(-а) ________ 

(прізвище, ініціали)                                                                                                          (підпис)



Апеляційна заява 

щодо порушення процедури проведення ЗНО
Додаток до Регламенту № 29
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Додаток 29

до Регламенту роботи пункту проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання у 

2021 році 

(підпункт 20 пункту 5 розділу ІІІ)

Голові регламентної комісії

_____________________________________  

регіонального

центру оцінювання якості освіти

учасника зовнішнього незалежного оцінювання 

________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________
(номер Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання)

________________________________________
( навчальний предмет)
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Апеляційна заява 

щодо порушення процедури проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання

Прошу розглянути мою апеляційну заяву щодо порушення процедури проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання в пункті проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання ________________________________________________________,  а саме: 

(повне найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ .  

Укажіть одну із запропонованих позицій: 

Зважаючи на те, що зазначене вплинуло на мій результат зовнішнього незалежного 

оцінювання, прошу зареєструвати мене для участі в додатковій сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання з __________________________________________________.

(навчальний предмет)

Зважаючи на те, що зазначене не вплинуло на мій результат зовнішнього

незалежного оцінювання, реєстрації для участі в додатковій сесії зовнішнього

незалежного оцінювання з ____________________________________ не потребую.

(навчальний предмет)

___ ___________ 2021 р.                                                  _____________  

(підпис) 
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Заяву прийняли:

Уповноважена особа УЦОЯО  ___________   _____________________   
(підпис)             (ініціали, прізвище)

Відповідальний за пункт проведення

зовнішнього оцінювання    ___________     _____________________ 
(підпис) (ініціали, прізвище)       

____ _______ 2021 р.         ____ год ______ хв      Реєстраційний номер заяви ________            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(лінія відрізу)

Розписка про прийняття апеляційної заяви

Апеляційну заяву  щодо порушення процедури проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання №_____, подану  

______________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові учасника зовнішнього незалежного оцінювання)

прийняли: Уповноважена особа УЦОЯО               ___________   ___________________   
(підпис)                        (ініціали, прізвище)

Відповідальний за пункт проведення ЗНО______________________________________ 
(найменування пункту проведення ЗНО)

__________________________     __________________________________________

(підпис)             (ініціали, прізвище)        

_______  __________________ 2021 р.  ________ год _______ хв

Цю розписку зберігає учасник зовнішнього незалежного оцінювання



Протокол

про завершення процедури проведення ЗНО
Додаток до Регламенту № 30
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Протокол

про завершення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання

У пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

___________________________________________________________________
(найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

____ _________ 2021 р. проведено зовнішнє незалежне оцінювання з 

__________________________________________________________________ .
(навчальний предмет)

Кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання згідно з Алфавітним 

списком: ____.

З’явилося для проходження зовнішнього незалежного оцінювання: _______ учасник(-

ів).

Кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які допустили порушення 

процедури та позбавлені права продовжувати виконання сертифікаційної роботи: ____.

Не завершили виконання сертифікаційної роботи за станом здоров’я: _______ 

учасник(-ів).

До контейнера, направлюваного до пункту обробки, укладено ______ пакетів із 

комплектами матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання.
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До пакета, передаваного до ОРЦОЯО, укладено документи:

 Акт розкриття/закриття контейнера(-ів) з аудиторними пакетами;

 Акт № 1 закриття/відкриття сховища для зберігання контейнера(-ів) з аудиторними 

пакетами;

 Відомість розподілу старших інструкторів, інструкторів і чергових у пункті 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

 Відомість реєстрації звернень учасників ЗНО до медичного працівника;

 Відомість видавання/приймання аудиторних пакетів;

 акти про порушення працівником пункту проведення ЗНО процедури проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання та відповідні матеріали;

 акти про порушення учасником зовнішнього незалежного оцінювання процедури 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання та відповідні матеріали;

 апеляційні заяви щодо порушення процедури проведення ЗНО;

 Карта спостереження за процедурою проведення ЗНО;

 Протокол про завершення процедури проведення ЗНО;

 тестовий аудіокомпакт-диск для перевірки технічної справності програвачів*;

 Відомість обліку учасників ЗНО, недопущених до проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання через підвищену температуру тіла 37,3 С і вище або 

наявність ознак респіраторної хвороби**.
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Окремі зауваження громадських спостерігачів щодо проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________

Уповноважена особа Українського

центру оцінювання якості освіти _________ _______________________
(підпис)                           (ініціали, прізвище) 

Відповідальний за пункт проведення

зовнішнього оцінювання  _________   _______________________
(підпис)                                      (ініціали, прізвище) 

Громадські спостерігачі                        _________   ______________________
(підпис)                         (ініціали, прізвище) 

+________   ______________________
(підпис)                           (ініціали, прізвище) 

Складено в ____ примірниках:1-й прим. – для передання до 

___________________________________________ регіонального центру оцінювання якості 

освіти; 2-й  прим. – відповідальному за пункт проведення зовнішнього оцінювання;___ прим. –

громадським спостерігачам.

*Відмітку потрібно робити у разі проведення ЗНО з іноземних мов.

** Відмітку потрібно робити у разі проведення ЗНО в період карантину.



Відомість реєстрації звернень учасників 

ЗНО до медичного працівника
Додаток до Регламенту № 31



Відомість реєстрації звернень учасників зовнішнього незалежного оцінювання 

до медичного працівника

____________________________________________ _____ ______________ 2021 р.

(навчальний предмет) (дата проведення)

______________________________________________________________________________

(найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

*Зазначити, яку допомогу надано, які ліки використано для надання допомоги, зафіксувати 

виклик швидкої допомоги (за наявності такого факту).

Медичний працівник                     _________   ________________________                                          

(підпис)         (ініціали, прізвище) 

Відповідальний за пункт проведення

зовнішнього оцінювання _________   ________________________                                          

(підпис)        (ініціали, прізвище) 

Уповноважена особа Українського

центру оцінювання якості освіти _________   ________________________                                          

(підпис)        (ініціали, прізвище) 
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№ з/п Прізвище, ім’я, по 

батькові учасника ЗНО

Номер 

аудиторії

Номер 

Сертифіката 

ЗНО

Час звернення Причина 

звернення

Надана допомога* 

з до



Інформаційна вивіска. Знак для позначення 

меж пункту проведення ЗНО
Додатки до Регламенту № 32, 33



19.04.202188



19.04.202189



Список учасників ЗНО, яким у пункті 

проведення ЗНО необхідно створити особливі 

(спеціальні) умови для проходження ЗНО
Додаток до Регламенту № 34
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Список учасників зовнішнього незалежного оцінювання, яким у пункті 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання необхідно створити 

особливі (спеціальні) умови для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання
_________________________________________________________________

(найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

________________________ _____ ______________ 2021 р.

(навчальний предмет) (дата проведення)

№ 

з/п
Прізвище, ім’я, по 

батькові учасника ЗНО

Номер 

Сертифіката 

ЗНО

№ 

аудиторії

Перелік умов, які 

необхідно створити для 

проходженняЗНО

Директор ____________________

регіонального центру оцінювання

якості освіти _____________ ___________________

(підпис)           ініціали, прізвище)



Відомість видавання індивідуальних 

конвертів учасників
Додаток до Регламенту № 35
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Відомість видавання індивідуальних конвертів учасників
_________________________________________________________________________

(найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

______________________ ______ _____________2021 р.

(навчальний предмет) (дата проведення)

№ 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові 

учасника зовнішнього 

незалежного оцінювання

Номер Сертифіката 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання

Підпис учасника 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання

Директор ____________________

регіонального центру оцінювання

якості освіти ____________     ____________________

(підпис)         (ініціали, прізвище)



Таблиця розрахунку робочого часу працівників, 

які забезпечують роботу пункту проведення ЗНО
Додаток до Регламенту № 36



19.04.2021 95

Назва посади 

Час, витрачений

напередодні 

проведення 

ЗНО

у день проведення ЗНО

до початку ЗНО під час 

проведення ЗНО

після 

завершення 

ЗНО

Уповноважена особа 

УЦОЯО

– 150 хв 150–210** хв 

залежно від 

навч. предмета 

до 180 хв

Відповідальна особа 

за проведення ЗНО в 

окрузі зовнішнього 

оцінювання

до 180 хв 150 хв 150–210** хв 

залежно від 

навч. предмета 

до 180 хв

Відповідальний

за пункт проведення 

ЗНО

180 хв 150 хв 150–210** хв 

залежно від 

навч. предмета 

180 хв

Помічник 

відповідального за 

пункт проведення 

ЗНО

150 хв 150 хв 150–210** хв 

залежно від 

навч. предмета 

180 хв

Старший інструктор, 

інструктор, черговий 

пункту проведення 

ЗНО

– 150 хв 150–210** 

(175–240)*** хв 

залежно від 

навч. предмета 

30 хв
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* З урахуванням часу на організацію роботи в аудиторії з 11:00 до 11:30.

** Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і 

літератури, математики  відводиться 210 хв, фізики – 180 хв, з української мови, 

математики (завдання рівня стандарту),  історії України, біології, хімії, географії,  

англійської, іспанської, німецької, французької мов  – 150 хв.

*** Якщо старший інструктор та інструктор виконують функціональні обов‘язки 

в аудиторії, де зовнішнє незалежне оцінювання проходять учасники, яким 

відповідно до Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з 

особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України 29 серпня 2016 року № 1027/900, надається 

додатковий час (до 30 хв) для виконання сертифікаційної роботи.

Особам з особливими освітніми потребами, яким на виконання сертифікаційної 

роботи надається додатковий час, для виконання завдань з 

 української мови і літератури, математики відводиться 240 хв, 

 фізики – 210 хв, 

 української мови, математики (завдання рівня стандарту), історії України, хімії, 

біології, географії, англійської, іспанської, німецької, французької мов  – 175 хв.



Відомість обліку учасників ЗНО, 

недопущених до проходження ЗНО через підвищену температуру 

тіла 37,3 С і вище або наявність ознак респіраторної хвороби

Додаток до Регламенту № 43
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Відомість обліку учасників зовнішнього незалежного оцінювання, 

недопущених до проходження зовнішнього незалежного оцінювання через 

підвищену температуру тіла 37,3 С і вище або наявність ознак респіраторної 

хвороби

______________________________________________________________________

(найменування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання)

*Зазначити.

Уповноважена особа Українського 

центру оцінювання якості освіти             _________  ________________________

(підпис)       (ініціали, прізвище)

Помічник відповідального за пункт 

проведення зовнішнього оцінювання _________  _________________________

(підпис)       (ініціали, прізвище)

Медичний працівник         _________  _________________________

(підпис)      (ініціали, прізвище)

№

з/п

Прізвище, ініціали учасника 

ЗНО

Номер 

Сертифіката ЗНО

Температура 

тіла*

Ознаки респіраторної 

хвороби*



АКТ № 1 
закриття/відкриття сховища для зберігання 

контейнера(ів) з аудиторними пакетами
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АКТ № 1 

закриття/відкриття сховища для зберігання контейнера(ів) 

з аудиторними пакетами

Пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання ____________________________________

(назва пункту проведення ЗНО)

І. Закриття сховища для зберігання контейнерів із аудиторними пакетами

Цей акт складено про те, що опломбовані контейнери з аудиторними пакетами з 

___________________________в кількості _______ шт. було поміщено до сховища.  

(назва навчального предмета)

Сховище для зберігання контейнерів із аудиторними пакетами опломбовано відповідальним за 

пункт проведення ЗНО ________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

у присутності помічника відповідального за пункт проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання та передано на зберігання працівнику поліції охорони _____________ 20__ р.     о ___ 

год. __ хв.

(дата опломбування)      (час опломбування)

Закриття та опломбування сховища для зберігання контейнерів із аудиторними пакетами 

підтверджуємо підписами:

Відповідальний за пункт проведення ЗНО                  ________  ______________________________

(підпис)              (ініціали, прізвище)  

Помічник відповідального за пункт проведення ЗНО________  ______________________________

(підпис)              (ініціали, прізвище)                           

Працівник поліції охорони ________  ______________________________

(підпис)            (ініціали, прізвище)  



ІІ. Відкриття сховища для зберігання контейнерів із аудиторними пакетами

Сховище для зберігання контейнерів із аудиторними пакетами відкрито 

_____ ____________ 20___ р. о ___ год. ____ хв. 

(дата  відкриття) (час відкриття)          

Неушкодженість контейнера(ів) та наявного на ньому (них) пломбування 

підтверджуємо підписами:

Уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти 

_________  ______________________________

(підпис)                        (ініціали, прізвище)                           

Відповідальний за пункт проведення

зовнішнього незалежного оцінювання  _________  ______________________________

(підпис)                        (ініціали, прізвище)

Працівник поліції охорони _________  ______________________________

(підпис)                        (ініціали, прізвище)

Старший інструктор _________  ______________________________

(підпис)                        (ініціали, прізвище)                           

Старший інструктор _________  ______________________________

(підпис)                        (ініціали, прізвище) 

Громадський спостерігач _________  ______________________________

(підпис)                        (ініціали, прізвище) 
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АКТ № 2 

закриття/відкриття сховища для зберігання контейнера(ів) 

з аудиторними пакетами

Пункт проведення ЗНО ______________________________________________________

(назва пункту проведення ЗНО)

І. Закриття сховища для зберігання контейнерів із аудиторними пакетами
Цей акт складено про те, що опломбовані контейнери з аудиторними пакетами з 

_____________________________в кількості _______ шт. було поміщено до сховища.  

(назва навчального предмета)

Сховище для зберігання контейнерів із аудиторними пакетами опломбовано уповноваженою 

особою УЦОЯО ____________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

у присутності відповідального за пункт проведення ЗНО, помічника відповідального за пункт та 

передано на зберігання працівнику поліції охорони ___________ 20___ р. о ______ год. ____ хв.

(дата опломбування) (час опломбування)

Закриття та опломбування сховища для зберігання контейнерів із аудиторними пакетами 

підтверджуємо підписами:

Уповноважена особа УЦОЯО                                            ________  _____________________

(підпис)      (ініціали, прізвище)                           

Відповідальний за пункт проведення ЗНО                       ________  _____________________

(підпис)     (ініціали, прізвище)

Помічник відповідального за пункт проведення ЗНО     ________  _____________________

(підпис)    (ініціали, прізвище)

Працівник поліції охорони ________  _____________________

(підпис)     (ініціали, прізвище)   
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ІІ. Відкриття сховища для зберігання контейнерів із 

аудиторними пакетами

Сховище для зберігання контейнерів із аудиторними пакетами 

відкрито _____ ____________ 20___ р. о ___ год. ____ хв. 

(дата  відкриття) (час відкриття)          

Неушкодженість контейнера(ів) та наявного на ньому (них) 

пломбування підтверджуємо підписами:

Відповідальний за пункт проведення

зовнішнього незалежного оцінювання _________  __________________

(підпис)     (ініціали, прізвище)                           

Помічник відповідального за пункт 

проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання                                                    _________  __________________

(підпис)  (ініціали, прізвище)                           

Працівник поліції охорони _________  __________________

(підпис)   (ініціали, прізвище) 



Презентацію 
«Робота з бланками документації               

під час ЗНО-2021»  

ЗАВЕРШЕНО!


