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Наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 08 жовтня 2020 року 

№ 163 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 

році» затверджено Календарний план підготовки та проведення пробного зовнішнього 

оцінювання в 2021 році. 

Реєстрація осіб для участі у 

пробному зовнішньому 

незалежному оцінюванні 

з 05 до 19 січня 2021 року на сайті Херсонського 

регіонального центру оцінювання якості освіти:       

khersontest.org.ua; розділ «Особистий 

кабінет учасника ПЗНО» 

Терміни проведення 

10 квітня 2021 – один із предметів, які містяться 

у Переліку, а саме: українська мова, українська 

мова і література, біологія, географія, історія 

України, математика, фізика, хімія, іноземні 

мови (англійська, німецька, французька, 

іспанська) 

Розміщення інформації про час і 

місце проходження ПЗНО на 

інформаційних сторінках 

учасників 

до 25 березня 2021 року 

Оголошення вартості послуги із 

проведення ПЗНО 
до 09 грудня 2020 року 

Допуск учасників до пункту ПЗНО 
1) паспорт (свідоцтво про народження); 

2) запрошення-перепустка; 

Робота спеціального сервісу 

«Визначення результатів ПЗНО» 

для внесення відповідей учасників 

10-14 квітня 2021 

Оголошення результатів ПЗНО 16 квітня 2021 

 

Звертаємо увагу! 

Реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації 

для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. 
Більш детальну інформацію, що стосується особливостей проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року Ви можете також знайти на сайті 

Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти 

(https://khersontest.org.ua/probne_zno) 

https://khersontest.org.ua/probne_zno


 

 

 
 

Порядок зарахування результатів міжнародних мовних іспитів  

як результату державної підсумкової атестації з іноземної мови 

 
Випускники шкіл, які в 2019, 2020 роках отримали міжнародний сертифікат 

(диплом) мовного іспиту і бажають зарахувати його як результат державної підсумкової 

атестації, повинні звернутися з відповідною заявою до закладу освіти, де 

навчаються.  

У такому разі в додаток до свідоцтва про повну загальну середню освіту їм 

виставляється оцінка за ДПА з іноземної мови 12 балів. 

Зараховуються такі сертифікати мовних іспитів: 
Німецька мова - Deutches Sprachdiplom (DSD), Österreichisches Sprachdiplom 

Deutsch (ÖSD), Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat В2; 

Французька мова - DELF/DALF; 

Англійська мова - IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment, 

Pearson Test of English (PTE); 

 Іспанська мова - D.E.L.E.   

 

Випускники, які вивчали в школі іноземну мову на рівні стандарту або 

академічному рівні, мають надати сертифікат рівня B1 або вище. Якщо ж учні вивчали 

мову на профільному рівні, їм необхідно подати сертифікат рівня B2 або вище. 

Якщо випускник, що має сертифікат, не напише заяву про його зарахування як 

оцінки за ДПА, то така оцінка виставлятиметься за результатами ЗНО. 

Якщо випускник хоче, щоб його сертифікат був зарахований як ДПА, але отримає 

його після того, як зареєструвався на ДПА (ЗНО), у нього є можливість внести зміни у 

реєстраційні дані (до 05 березня 2021 р.) шляхом здійснення перереєстрації. Якщо її не 

буде здійснено, то оцінка за ДПА виставлятиметься за результатами ЗНО. 

 

Якщо учень планує отримати сертифікат після 05 березня 2021 року (тобто 

вже не матиме змоги здійснити перереєстрацію) і до дня проведення тестування              

(25 травня для англійської мови, 24 травня для іспанської, французької, німецької 

мов), то він теж може написати заяву про зарахування сертифікату як оцінки за ДПА.  

У заяві треба вказати, що він очікує отримання такого сертифікату, а потім 

випускникові потрібно надати його паперову копію. У такому випадку в додаток до 

свідоцтва про повну загальну середню освіту також виставляється оцінка за ДПА з 

іноземної мови 12 балів. 

 

Важливо відзначити, що міжнародні сертифікати мовних іспитів  

не зараховуються як бал за ЗНО!!!  

 

Зарахування можливе лише для оцінки за державну підсумкову атестацію!!! 



 

УВАГА!!! 

 

Унесені зміни до Переліку навчальних предметів, із яких у 2021 році 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти  

(наказ Міністерства освіти і науки України  

від 09 липня 2019 року № 945») 

 

 

 

 

*Зовнішнє незалежне оцінювання з математики (завдання рівня стандарту) 

здійснюється лише для проведення державної підсумкової атестації; результати 

зовнішнього незалежного оцінювання з математики (завдання рівня стандарту) за 

рейтинговою шкалою 100 – 200 балів не встановлюються. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Українська мова 

 

2. Українська мова і література 

 

3. Математика 

 

4. Історія України 

 

5. Біологія 

 

6. Географія 

 

7. Фізика 

 

8. Хімія 

 

9. Англійська мова 

 

10. Іспанська мова 

 

11. Німецька мова 

 

12. Французька мова 

 

13. Математика (завдання рівня стандарту)*  



Як отримати дублікат Сертифіката або  

повторний Сертифікат? 

 

 
Дублікат Сертифіката видають у разі: 

 
1) втрати, викрадення, знищення Сертифіката; 

2) пошкодження Сертифіката, що призвело до порушення цілісності інформації. 

 

Виготовлення дублікатів сертифікатів, виданих у поточному році, починається 

одночасно з реєстрацією осіб для участі у ЗНО і здійснюється до кінця календарного 

року. 

Виготовлення дублікатів сертифікатів, виданих у попередні роки, здійснюється 

протягом усього року. 

Виготовлення дубліката здійснюється на підставі заяви про виготовлення 

дубліката Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання учасника, якому було 

видано відповідний Сертифікат, або його законного представника.  

Зразок заяви (форма № 1) розміщено на сайті Херсонського РЦОЯО в рубриці 

«Дублікати, повторні сертифікати». 

У разі оформлення заяви законним представником учасника до неї має бути 

додано копію документа, що засвідчує право особи представляти інтереси учасника. 

До заяви додаються: 

- копія платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення дубліката 

або платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення та відправлення 

дубліката (зразок квитанції та умови оплати вміщено в інформації на сайті 

Херсонського РЦОЯО в рубриці «Дублікати, повторні сертифікати»); 

- дві однакові фотокартки для документів (чорно-білі або кольорові) розміром 3 х 

4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку учасника (одна з фотокарток 

наклеюється на заяву); 

- Сертифікат, дублікат якого виготовляється, – у разі потреби виготовлення 

дубліката через пошкодження Сертифіката, що призвело до порушення цілісності 

інформації; 

- копія документа, на підставі якого учасника зареєстровано для участі у 

зовнішньому оцінюванні (назва, серія (за наявності) та номер якого вказані в 

Сертифікаті, дублікат якого потрібно виготовити); якщо учасник не має документа, на 

підставі якого його зареєстровано для участі у зовнішньому оцінюванні, подається копія 

іншого документа, що посвідчує особу власника Сертифіката. 



На копіях документів, що подаються для виготовлення дубліката, мають бути 

напис про засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без 

лапок), а також особистий підпис учасника, його ініціали, прізвище (особистий підпис 

законного представника, його ініціали, прізвище – у разі оформлення заяви щодо 

дубліката законним представником учасника), дата засвідчення копії. 

Дублікат сертифіката надсилається рекомендованим листом із повідомленням про 

вручення за адресою, вказаною у заяві, або видається особі (уповноваженому нею 

представнику) особисто у разі зазначення цієї вимоги в заяві. 

 

Повторний Сертифікат видають у разі наявності у Сертифікаті 

помилок у написанні прізвища, та/або імені, та/або по батькові особи, якій видано 

Сертифікат, та/або у назві, та/або серії, та/або номері документа, на підставі якого особу 

зареєстровано для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні; 

У разі зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) або у випадку бажання 

особи зазначити у Сертифікаті інформацію про документ, що посвідчує особу, на 

підставі якого реєстрацію для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні не було 
здійснено, повторний Сертифікат виготовлено не буде. 

Виготовлення повторних сертифікатів на заміну Сертифікатів, що видавалися в 

поточному році, починається після завершення часу, встановленого Міністерством 

освіти і науки України для внесення змін до реєстраційних даних у процесі реєстрації 

осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, але не пізніше ніж через 3 

робочі дні і здійснюється до кінця календарного року (тимчасово припиняється за три 

тижні до початку зовнішнього оцінювання та відновлюється наступного робочого дня 

після проведення останнього тестування основної сесії). 

Виготовлення повторних Сертифікатів на заміну сертифікатів, виданих у 

попередні роки, здійснюється протягом усього року. 

 

Виготовлення повторного Сертифіката здійснюється на підставі заяви про 

виготовлення повторного Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання учасника, 

якому видавався відповідний Сертифікат, або його законного представника у разі  

потреби в усуненні помилок у написанні прізвища, та/або імені, та/або по батькові 

особи, якій видано Сертифікат, та/або у назві, та/або серії, та/або номері документа, на 

підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні - форма № 2; 

Зразки заяв розміщено на сайті Херсонського РЦОЯО в рубриці «Дублікати, 

повторні сертифікати». У разі оформлення заяви законним представником учасника до 

неї має бути додано копію документа, що засвідчує право особи представляти 

інтереси учасника. 

 

 

До заяви додаються: 
- копія платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення 

повторного сертифіката або платіжної квитанції про відшкодування витрат на 

виготовлення та відправлення повторного сертифіката (зразок квитанції та умови 

оплати вміщено в інформації на сайті Херсонського РЦОЯО в рубриці «Дублікати, 

повторні сертифікати»); 

http://khersontest.org.ua/Media/files/filemanager/Docs/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82.pdf


 

- дві однакові фотокартки для документів (чорно-білі або кольорові) розміром 3 х 

4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку учасника (одна з фотокарток 

наклеюється на заяву); 

- Сертифікат, на заміну якого виготовляється повторний сертифікат; 

- копія документа, на підставі якого учасника зареєстровано для участі в 

зовнішньому оцінюванні (назва, серія (за наявності) та номер якого вказані у 

Сертифікаті, на заміну якого потрібно виготовити повторний сертифікат), – у разі 

потреби виготовлення повторного сертифіката через причину усунення помилок.  

 

 

У разі неможливості подання учасником копії документа, на підставі якого його 

зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні, подається копія іншого документа, 

що посвідчує особу власника Сертифіката; 

На копіях документів, що подаються для виготовлення повторного сертифіката, 

мають бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з 

оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис учасника, його ініціали, прізвище 

(особистий підпис законного представника, його ініціали, прізвище – у разі оформлення 

заяви щодо повторного сертифіката законним представником учасника), дата 
засвідчення копії. 

                                                      УВАГА! 

  Якщо особа, яка потребує виготовлення повторного сертифіката на заміну 

Сертифіката, що видавався не в поточному або попередньому році, не може подати 

копію документа, на підставі якого її зареєстровано для участі в зовнішньому 

оцінюванні, у разі якщо реєстрація для участі в зовнішньому оцінюванні здійснювалася 

на підставі: 

1. паспорта громадянина України – до заяви щодо повторного сертифіката має 

додаватися один з таких документів: 

- довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру, 

що видається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 

року № 784, з інформацією про володільця Сертифіката (далі – довідка ЄДДР); 

- відповідь територіального підрозділу Державної міграційної служби України (в 

якому особа отримувала дійсний паспорт громадянина України) на запит особи щодо 

надання інформації про паспорт громадянина України, на підставі якого її 

зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні та який було втрачено, або 

обмінено, або скасовано (далі – недійсний паспорт). У відповіді на запит мають бути 

зазначені серія (за наявності), номер недійсного паспорта, прізвище, ім’я, по батькові 

особи, на ім’я якої видавався цей паспорт; 

 

2. свідоцтва про народження – до заяви щодо повторного сертифіката має додаватися 

один з таких документів: 

- копія відповідного Актового запису про народження, завірена органом 

державної реєстрації актів цивільного стану, у якому складено актовий запис; 

 



 

- довідка ЄДДР (подається особою, інформація якої про свідоцтво про народження 

міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі); 

- відповідь, надана територіальним підрозділом Державної міграційної служби 

України (в якому особа отримувала паспорт громадянина України на підставі свідоцтва 

про народження) на запит особи щодо інформації про СВІДОЦТВО про народження, на 

підставі якого особа вперше отримувала паспорт громадянина України. У відповіді на 

запит мають бути зазначені серія (за наявності), номер виданого паспорта громадянина 

України, прізвище, ім’я, по батькові особи, на ім’я якої видавався цей паспорт, а також 

серія, номер свідоцтва про народження, на підставі якого видавався відповідний 

паспорт, прізвище, ім’я, по батькові особи, народження якої підтверджує це свідоцтво; 

 

3. посвідки на постійне проживання, або посвідки на тимчасове проживання, або 

посвідчення біженця, або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або 

довідки про звернення за захистом в Україні – до заяви щодо повторного сертифіката 

має додаватися один з таких документів: 

- відповідь, надана територіальним органом або територіальним підрозділом 

Державної міграційної служби України, в якому особа отримувала відповідний 

документ, на її запит щодо підтвердження факту отримання цього документа (у 

відповіді на запит мають бути зазначені серія (за наявності), номер недійсного (в тому 

числі у зв’язку із втратою, обміном, скасуванням, закінченням терміну дії) документа, 

що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, прізвище, ім’я, дата 

народження особи, на ім’я якої видавався цей документ); 

- довідка ЄДДР (подається особою, інформація якої про відповідний документ, що 

посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, міститься в Єдиному державному 

демографічному реєстрі); 

4. довідки із закладу освіти – до заяви має додаватися підтвердження відповідного 

закладу освіти, у якому зазначаються номер та дата видачі довідки, а також прізвище, 

ім’я, по батькові особи, якій видавалася довідка. 

 

Повторний сертифікат надсилається рекомендованим листом із повідомленням про 

вручення за адресою, вказаною у заяві, або видається особі (уповноваженому нею 

представнику) особисто у разі зазначення цієї вимоги в заяві. 

 

Усі документи для отримання дублікату Сертифіката або повторного Сертифіката 

потрібно надсилати на адресу  

Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти: 

73003  м. Херсон  вул. Потьомкінська, 96. 
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Назаренко Л.М. 

Бібік М.В. 

 

Контакти 

Адреса: 

вул. Потьомкінська, 96, м. Херсон, 73003 

 

Телефон (приймальня): (0552) 46-00-55 

 

E-mail: rc.kherson@kr.testportal.gov.ua 

 

Сайт: www. khersontest.org.ua 

 

Соціальні мережі: 

www.facebook.com/khersontest 

www.youtube.com/channel/UC27IowjhKNItgnwTDtEJCFA/videos 

www.instagram.com/kherson_zno/ 

 

 

 

 

 

 

 

Електронні версії випусків інформаційно-методичного бюлетеня 

розміщуються на сайті Херсонського регіонального центру 

оцінювання якості освіти в розділі  

«Інформаційно-методичні матеріали» 

http://www.facebook.com/khersontest
http://www.youtube.com/channel/UC27IowjhKNItgnwTDtEJCFA/videos
http://www.instagram.com/kherson_zno/

