
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              м. Херсон  

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ 

БЮЛЕТЕНЬ  

Випуск № 6 (10) 

(листопад, 2019) 

ХЕРСОНСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 



Пробне ЗНО-2020!  
 

Наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 10 жовтня 2019 року 

№ 139 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 

році» затверджено Календарний план підготовки та проведення пробного зовнішнього 

оцінювання в 2020 році. 

Реєстрація осіб для участі у 

пробному зовнішньому 

незалежному оцінюванні (далі – 

ПЗНО). 

1) з 03 до 24 січня 2020 року; 

2) сайт Херсонського РЦОЯО:       

khersontest.org.ua; 
3) розділ «Особистий кабінет учасника ПЗНО» 

Терміни проведення 

21 березня – українська мова і література; 

28 березня – 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 02 березня 2020 року 

Оголошення вартості послуги із 

проведення пробного 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 

до 11 грудня 2019 року 

Допуск учасників до пункту 

ПЗНО 

1) паспорт (свідоцтво про народження); 

2) запрошення-перепустка; 

Робота спеціального сервісу 

«Визначення результатів 

пробного ЗНО» для внесення 

відповідей учасників 

21-23 березня – українська мова і література 

28-30 березня - біологія, географія, історія 

України, математика, фізика, хімія, іноземні мови 

Оголошення результатів ПЗНО 

27 березня – українська мова і література 

03 квітня – біологія, географія, історія України, 

математика, фізика, хімія, іноземні мови 
 

Звертаємо увагу! 

Реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації 

для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. 
Результати пробного ЗНО не використовуються для оцінювання рівня навчальних 

досягнень учнів закладів системи загальної середньої освіти та для конкурсного відбору 

на навчання до закладів вищої освіти. 

 

Більш детальну інформацію, що стосується особливостей проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання 2020 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


Щодо створення особливих умов під час проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання 

 

 

Нормативні документи: 

 Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони 

здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні 

захворювання та/або патологічні стани, інвалідність» (затверджено Порядок видачі 

Медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання). 

 Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони 

здоров’я України від 10 січня 2018 року № 23/40 «Про внесення змін до Переліку 

особливих (спеціальних умов), що створюються для осіб з особливими освітніми 

потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання» 
 

Важлива інформація: 

Особа, яка планує брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні та 

потребує адаптації процедури тестування, має надати відповідний медичний висновок 

разом з іншими реєстраційними документами.  

Під час формування реєстраційної картки потрібно вказати на необхідність 

створення особливих умов, зазначити номер і дату виданого закладом охорони здоров’я 

медичного висновку (форма №086-3/о). 

Щоб отримати медичний висновок, особа має звернутися до закладу охорони 

здоров’я, за яким закріплена, а саме до лікаря-спеціаліста відповідно до профілю 

захворювання. Замість неповнолітньої особи до закладу охорони здоров’я також може 

звернутися один з її батьків або законних представників. 

Лікар-спеціаліст надає рекомендації щодо необхідності створення особливих умов 

з урахуванням особливостей стану здоров’я особи. 

Лікувально-консультативна комісія (ЛКК) або медична комісія згідно з 

рекомендаціями спеціаліста:  

 установлює категорію особи з особливими освітніми потребами; 

 визначає особливі умови, які необхідно для неї створити в пунктах проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до Переліку особливих умов,  

затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров’я України (або інші умови, що не зазначені в Переліку, але створення 

яких хворий потребує для проходження зовнішнього незалежного оцінювання); 

 ухвалює рішення про видачу медичного висновку (форма № 086-3/о), де 

зазначено про необхідність створення особливих умов. 

Форма № 086-3/о має бути видана протягом семи днів із дня звернення, але не 

пізніше завершення строку реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Зразок медичного висновку 

                                                    (форма №086-3/о) 



З 18 листопада до 19 грудня 2019 року 
 

період внесення та оновлення інформації про заклади освіти, що мають 

міститися в довіднику закладів освіти інформаційно-

телекомунікаційної системи Українського центру оцінювання якості 

освіти 

Надаємо керівникам закладів загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), вищої освіти для використання в роботі опис функціоналу веб-сервісу 

«Кабінет керівника закладу освіти» з оновлення інформації про заклад освіти в 

довідниках інформаційно-телекомунікаційної системи Українського центру 

оцінювання якості освіти. 

1. Розташування сервісу 

Оновлення інформації про заклади освіти здійснюється за допомогою спеціального веб-

сервісу, розміщеного на сайті Українського центру оцінювання якості освіти 

(http://testportal.gov.ua/). На головній сторінці необхідно перейти в розділ «ЗНО/ДПА» 

та обрати пункт меню «Керівникам закладів освіти».  

 

2. Форма для входу 

Доступ до сервісу здійснюється за логіном та паролем закладу, попередньо наданими 

Херсонським регіональним центром оцінювання якості освіти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://testportal.gov.ua/


 

 

1. Вкладка «Інформація про заклад» 

На форму вивантажується інформація про заклад освіти з бази даних Українського 

центру оцінювання якості освіти. 

1.1.  Відображення інформації 

1.1.1.  Для закладу загальної середньої освіти I-III ступенів сторінка має наступний 

вигляд: 

 

 

 



1.1.2. Для закладу професійної (професійно-технічної) освіти та закладу вищої освіти 

сторінка має наступний вигляд:  
 

 

  



 

 

 

Редагування інформації про заклад освіти 

Керівник закладу має можливість перевірити актуальність відображеної інформації та, 

натиснувши кнопку «Редагувати інформацію про заклад освіти», внести відповідні 

зміни. 

1.1.3. Для закладу загальної середньої освіти I-III ступенів форма редагування 

інформації має наступний вигляд: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Керівник перевіряє відображену інформацію про заклад, у разі необхідності – 

вносить відповідні зміни, а також заповнює пусті поля актуальною інформацією. 

У полі «Належність закладу до категорії опорного закладу» керівник зазначає, чи 

є заклад опорним закладом/філією опорного закладу, обравши відповідний пункт 

меню із випадаючого списку. 

 

Для закладів загальної середньої освіти І – ІІ, І – ІІІ, ІІ, ІІ – ІІІ ступенів зазначається 

інформація про кількість учнів, які навчаються в 9-х класах. 

Для закладів загальної середньої освіти І – ІІІ, ІІ – ІІІ, ІІІ ступенів вноситься 

інформація про кількість учнів, які навчаються в 10-х класах та інформація про 

координатора з питань реєстрації (особа, відповідальна за формування комплектів 

реєстраційних документів учнів, які складатимуть державну підсумкову атестацію у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання) 

Після внесення всієї необхідної інформації, натискається кнопка «Зберегти 

інформацію». У разі потреби відмовитись від внесених змін необхідно скористатись 

кнопкою «Не зберігати інформацію». 

 

Керівник закладу загальної середньої освіти І, І – ІІ, І – ІІІ ступеня, окрім іншої 

інформації про заклад, вносить також інформацію про кожен клас початкової школи 

(1 – 4 класи). Для цього існує кнопка «Додати клас початкової школи». 

 

У відповідні поля форми, що відкриється, необхідно внести інформацію про назву 

класу та кількість учнів у ньому; обрати з випадаючих списків назву освітньої програми, 

за якою навчаються учні, та мову навчання. 

 

Для збереження інформації необхідно натиснути на кнопку  «Зберегти 

інформацію про клас». Відмовитись від внесених змін можна, скориставшись кнопкою 

 «Не зберігати внесені зміни». 
 

 

 

 



 

 

 

У разі потреби редагування внесеної інформації – необхідно натиснути кнопку  

«Редагувати інформацію про клас» та внести відповідні зміни. У разі потреби видалення 

інформації про клас необхідно натиснути кнопку  «Видалити інформацію про клас» 

та підтвердити видалення. 

Якщо заклад загальної середньої освіти І, І – ІІ, І – ІІІ ступенів не має класів 

початкової школи, слід це вказати, натиснувши кнопку «Класи початкової школи 

відсутні». 

 

Керівник закладу загальної середньої освіти І – ІІІ, ІІ – ІІІ, ІІІ ступенів, окрім 

інформації про заклад, вносить також інформацію про кожен випускний клас 

старшої школи (11(12) класи). Для цього існує кнопка «Додати випускний клас старшої 

школи». 

 

У відповідні поля форми, що відкриється, необхідно внести інформацію про назву 

класу та кількість учнів у ньому; обрати з переліку профіль навчання та мову навчання; 

зазначити іноземну(і) мову(и) та рівень вивчення (академічний (стандарт) чи 

профільний). 
 

 

 

 



 

 

 

Для збереження інформації необхідно натиснути на кнопку  «Зберегти 

інформацію про клас». Відмовитись від внесених змін можна, скориставшись кнопкою 

 «Не зберігати внесені зміни». 

 

Увага! Необхідно обрати всі іноземні мови, які вивчаються у відповідному класі 

та уважно зазначити рівень їх вивчення, оскільки ця інформація в подальшому 

використовуватиметься під час реєстрації випускників, які оберуть іноземну мову як 

предмет державної підсумкової атестації. 

У разі потреби редагування внесеної інформації необхідно натиснути кнопку  

«Редагувати інформацію про клас» та внести відповідні зміни. У разі потреби видалення 

інформації про клас необхідно натиснути кнопку  «Видалити інформацію про клас» 

та підтвердити видалення. 

Якщо заклад загальної середньої освіти не має випускних класів старшої школи, 

слід це вказати, натиснувши кнопку «Випускні класи старшої школи відсутні». 

 
  



1.1.4. Для закладу професійної (професійно-технічної) освіти та закладу вищої освіти 

форма редагування інформації має наступний вигляд: 

 

Керівник перевіряє відображену інформацію про заклад, у разі необхідності – 

вносить відповідні зміни, а також заповнює пусті поля актуальною інформацією. 

Після внесення всієї необхідної інформації, натискається кнопка «Зберегти 

інформацію». У разі потреби можна відмовитись від внесених змін, скориставшись 

кнопкою «Не зберігати інформацію».

 



 

 

 

Окрім інформації про заклад, керівник вносить також Інформацію про освітньо-

кваліфікаційні рівні (далі - ОКР), що можуть присвоюватись учням (слухачам, 

студентам), які складатимуть ДПА у формі ЗНО в 2020 році: Для цього існує кнопка 

«Редагувати інформацію про ОКР». 
 
 

 

У формі, що відкриється, необхідно «галочками» обрати назви освітньо-

кваліфікаційних рівнів, що можуть присвоюватись учням (слухачам, студентам), які 

складатимуть ДПА у формі ЗНО в 2020 році, та зазначити кількість учнів (слухачів, 

студентів) відповідно до кожного ОКР. 

 

Для збереження інформації необхідно натиснути на кнопку  «Зберегти 

інформацію про освітньо-кваліфікаційні рівні».  

У разі потреби можна відмовитись від внесених змін, скориставшись кнопкою  

«Не зберігати внесені зміни». 

У разі потреби редагування внесеної інформації необхідно натиснути кнопку 

«Редагувати інформацію про ОКР» та внести відповідні зміни. Для видалення 

помилково доданого ОКР – необхідно, під час редагування, зняти відповідну «галочку» 

та натиснути на кнопку  «Зберегти інформацію про освітньо-кваліфікаційні рівні». 

 

Якщо в закладі професійної (професійно-технічної) освіти або закладі вищої освіти 

в 2020 році відсутні учні (слухачі, студенти), які складатимуть ДПА у формі ЗНО, слід 

це вказати, натиснувши кнопку «ОКР не присвоюватимуться (для ДПА)». 

 



 

 

 

Увага! Необхідно уважно обирати назви освітньо-кваліфікаційних рівнів, що 

можуть присвоюватись учням (слухачам, студентам), які складатимуть ДПА у формі 

ЗНО в 2020 році, оскільки ця  інформація в подальшому використовуватиметься під час 

реєстрації учнів (слухачів, студентів) закладу. 

 

1.2. Формування Інформаційної картки закладу освіти 

Для формування Інформаційної картки закладу освіти необхідно натиснути кнопку 

«Сформувати картку закладу освіти»: 

 

У результаті цієї дії буде сформовано файл у форматі pdf, в якому міститься інформація 

про відповідний заклад освіти, внесена до бази даних Українського центру оцінювання 

якості освіти. 

Звертаємо увагу, що на сторінці відповідного органу управління освітою 

відображається список підпорядкованих йому закладів загальної середньої освіти та 

статус щодо перевірки (інформація про заклад освіти не 

внесена/перевіряється/перевірена). 
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Назаренко Л.М. 

Горбушина О.Д. 

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/

