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МИ ЗІБРАЛИ ОСНОВНІ ПОРАДИ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ
ВАМ ОБ’ЄКТИВНО ПРОВЕСТИ ГРОМАДСЬКЕ
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 зовнішнього незалежного оцінювання   

єдиного вступного іспиту / єдиного
фахового вступного випробування



Пройдіть процедуру допуску до пункту проведення ЗНО,
ЄВІ/ЄФВВ, сертифікації не пізніше ніж за 10 хвилин до
початку тестування.

ДО ПОЧАТКУ
ТЕСТУВАННЯ

ЕТАП
ТЕСТУВАННЯ

АЛГОРИТМ ДІЙ 

документ, що посвідчує особу;
посвідчення громадського спостерігача.

Пред’явіть на вході до пункту тестування відповідальному за
пункт проведення ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ, сертифікації або
уповноваженій особі Українського центру оцінювання
якості освіти (далі – УЦОЯО)
 

За посвідченнями, виданими УЦОЯО, здійснюється допуск до
пунктів тестування, розташованих на всій території України.
За посвідченнями, виданими регіональними центрами оцінювання
якості освіти, – до пунктів тестування, що розташовані на території
обслуговування відповідного регіонального центру.

Засвідчіть особистим підписом у Карті спостереження
наявність чи відсутність родинних зв’язків з учасниками
тестування та персоналом, залученим до його проведення, 
а також факт ознайомлення з правами та обов’язками
громадського спостерігача.

Візьміть участь разом із персоналом пункту тестування у
вилученні зі сховища контейнера(-ів) з аудиторними пакетами. 
Переконайтеся в неушкодженості контейнера(-ів), наявності
відповідних пломб та засвідчіть ці факти власним підписом в
Акті закриття/відкриття сховища для зберігання контейнера(ів)
з аудиторними пакетами. 

Візьміть участь у відкритті контейнера(-ів) з аудиторними
пакетами відповідальним за пункт тестування разом з
уповноваженою особою УЦОЯО, старшими інструкторами.
Засвідчіть підписом цілісність контейнера(-ів) з аудиторними
пакетами в Акті розкриття/закриття контейнера(-ів) з
аудиторними пакетами. 

Переконайтеся в неушкодженості аудиторних пакетів.

Пройдіть до аудиторії, де вестимете спостереження. 

Залиште в спеціально відведеному місці особисті речі,
зокрема засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки,
збереження та відтворення інформації, друковані або
рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади,
не передбачені регламентом роботи пункту проведення
тестування. 

Займіть спеціально відведене для громадських спостерігачів
місце в аудиторії.



Будьте присутнім/присутньою під час проведення
технологічної перерви та здійснення за допомогою
металодетектора контролю за дотриманням учасниками
вимоги щодо заборони мати при собі та/або на робочому
столі заборонені засоби.

Зверніться до помічника відповідального за пункт проведення
тестування, якщо вирішили залишити аудиторію
спостереження і перейти до іншої.

Повідомляйте уповноваженій особі УЦОЯО чи відповідальному
за пункт проведення тестування про будь-які позаштатні
ситуації, що можуть стати на заваді проведенню тестування.

ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ
ТЕСТУВАННЯ

АЛГОРИТМ ДІЙ 

Переконайтеся, що всі бланки відповідей учасників,
невикористані зошити та аудиторний протокол поміщено до
спеціального(-их) поліетиленового(-их) пакета(-ів) для
відправлення матеріалів тестування і цей (ці) пакет(и)
запаковано.

Переконайтеся, що всі пакети з матеріалами тестування
поміщено до контейнера(-ів) для відправлення до пункту
обробки і контейнер(и) опломбовано. 

Підпишіть Протокол про завершення процедури проведення
тестування після закриття та опломбування контейнера(-ів).

Зафіксуйте зауваження щодо проведення ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ,
сертифікації в пункті тестування в протоколі, якщо такі є.

ПІСЛЯ
ЗАВЕРШЕННЯ
ТЕСТУВАННЯ

ЕТАП
ТЕСТУВАННЯ

Просимо не заважати учасникам тестування, не відволікати
(без потреби) персонал пункту тестування в аудиторії/пункті
тестування, не ознайомлюватися зі змістом тестових зошитів,
не вести фото-, відеозйомки під час виконання учасниками
тестових завдань.



У ПУНКТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ,
СЕРТИФІКАЦІЇ ВИ МАЄТЕ ПРАВО:

У ПУНКТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ,
СЕРТИФІКАЦІЇ ВАМ ЗАБОРОНЕНО:

ознайомлюватися з нормативно-правовими актами, що регламентують проведення ЗНО,
ЄВІ/ЄФВВ, сертифікації;
бути присутнім/присутньою в аудиторіях пункту проведення ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ, сертифікації;
вести фото- та відеозйомку, аудіозапис на всіх етапах проведення ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ,
сертифікації, крім періоду безпосереднього виконання учасниками ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ,
сертифікації завдань в аудиторіях;
бути присутнім/присутньою під час здійснення контролю за дотриманням учасниками
ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ, сертифікації вимоги щодо заборони мати при собі засоби зв’язку,
пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі
елементи, які можуть бути складовими технічних засобів чи пристроїв;
підписувати протокол про завершення процедури проведення ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ,
сертифікації, за потреби вносити до нього свої зауваження та пропозиції, отримати його
примірник.

втручатися в процес проведення ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ, сертифікації;
перешкоджати проведенню ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ, сертифікації, чинити дії, що порушують
порядок його проведення або заважають здійснювати свої повноваження працівникам,
залученим до виконання роботи на об’єкті спостереження;
спілкуватися та допомагати в будь-якій формі учасникам ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ, сертифікації
під час виконання ними завдань в аудиторіях;
відволікати увагу учасників ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ, сертифікації під час виконання ними
тестових завдань (фото- та відеозйомка, аудіозапис тощо);
мати при собі в аудиторії протягом часу, відведеного на виконання тестових завдань
учасниками

використовувати свій статус у діяльності, не пов’язаній зі спостереженням за ходом
проведення ЗНО, ЄВІ/ЄФВВ, сертифікації.

ДОКУМЕНТ, ЩО РЕГУЛЮЄ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього
незалежного оцінювання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 25.11.2011 № 1354 (у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України від 15.01.2016 № 20), зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 03.02.2016 за № 180/28310.


