
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Херсон 



Сертифікація педагогічних працівників 

(незалежне тестування) 
 

Метою сертифікації є виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим 

рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного 

навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. 

Педагогічні працівники беруть участь у сертифікації виключно на добровільних 

засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. 

Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за 

одним, а саме із: 

1) незалежного тестування учасників сертифікації; 

2) самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності; 

3) вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. 

Реєстрація для проходження сертифікації педагогічних працівників 

Реєстрація для проходження сертифікації вчителів початкових класів, які виявили 

бажання взяти участь у сертифікації 2020 року триватиме з 15 до 31 січня включно. 

Гранична кількість вчителів початкових класів, які можуть бути зареєстровані для 

проходження сертифікації у 2020 році, для Миколаївської області становить 59 осіб 

та для Херсонської області 55 осіб (Наказ МОН України від 26 грудня 2019 року      

№ 1634). 

Щоб успішно зареєструватися для участі в сертифікації педагогічних працівників, 

потрібно виконати низку послідовних дій: 

1.Ознайомитися з Положенням про сертифікацію педагогічних працівників (далі — 

Положення). 

2.Підготувати необхідні документи: 

•  копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності — іншого 

документа, що посвідчує особу; 

•  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — 

платника податків або картки платника податків (для особи, яка через свої релігійні 

переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків, — копію сторінки паспорта громадянина України, на якій зроблено 

відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім 

осіб, які отримали паспорт громадянина України у формі картки); 

•  довідку із закладу освіти, в якому працює педагогічний працівник. 

3.Створити й оформити реєстраційну картку-заяву, скориставшись спеціальним 

сервісом. 



Увага! Просимо не створювати реєстраційної картки, якщо:  

1) не плануєте брати участь у сертифікації;  

2) не плануєте завершити процедуру реєстрації надсиланням документів до 

відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.  

Щоб зареєструватися для проходження сертифікації, у рубриці «Сертифікація 

педагогічних працівників (незалежне тестування)» натисніть кнопку «Реєстрація». 

Перейшовши на сторінку реєстрації, потрібно: 

•  уважно зазначити дані у реєстраційній формі; 

•  згенерувати бланк реєстраційної картки-заяви та роздрукувати його; 

•  заповнити власноруч заяву, зазначивши у ній бажання взяти участь у 

сертифікації, підтвердивши факт ознайомлення з Положенням, і засвідчити заяву 

особистим підписом. 

Увага! Якщо буде сформовано граничну кількість бланків реєстраційних карток-

заяв згідно із квотою учасників сертифікації, установленою МОН, то програма не дасть 

можливості створити реєстраційну картку-заяву. 

4. Сформувати комплект із таких реєстраційних документів: 

1) оформлена реєстраційна картка-заява; 

2) копія паспорта громадянина України (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям 

та по батькові), а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу 

педагогічного працівника; 

3) копія одного з таких документів: 

•  довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи— платника 

податків, або картки фізичної особи — платника податків, або сторінки паспорта, на 

якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника 

податків; 

•  сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати 

будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні 

переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків); 

4) довідка із закладу освіти, у якому працює педагогічний працівник. 

У разі потреби слід надати копію свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного 

імені, по батькові), та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу 

(для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних). 

 

 

 



Увага! На копіях документів напишіть Згідно з оригіналом (без лапок), поставте 

підпис, зазначте свої ініціали та прізвище й дату засвідчення копії. 

5. Надіслати комплект документів рекомендованим поштовим відправленням до 

відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти або подати нарочно. 

Дату подання реєстраційних документів визначають за відбитком штемпеля 

відправлення на поштовому конверті (у випадку передавання нарочно — за днем 

отримання, зафіксованим у регіональному центрі). 

6. Отримати повідомлення учасника сертифікації. 

Регіональний центр надсилатиме рекомендованим поштовим відправленням на 

зазначену в реєстраційній картці-заяві адресу повідомлення про результати реєстрації, 

а зареєстрованим учасникам — логін та пін-код доступу до кабінету учасника 

сертифікації на сайті УЦОЯО. 

Наголошуємо, що регіональний центр може відмовити заявникові в реєстрації 

для участі в сертифікації через: 

•  ненадання документа (-ів), що підтверджує (-ють) достовірність інформації, 

зазначеної в реєстраційній картці-заяві; 

•  надання недостовірної інформації; 

•  неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації; 

•  подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог 

законодавства не має права на проходження сертифікації; 

•  надання/надсилання реєстраційних документів після завершення встановленого 

строку реєстрації; 

•  наявність у педагогічного працівника чинного сертифіката про успішне 

проходження сертифікації, виданого протягом останніх двох років. 

Педагогічний працівник може за власним бажанням відмовитися від участі у 

сертифікації та надіслати рекомендованим поштовим відправленням, електронною 

поштою або доставити нарочно до відповідного регіонального центру письмову заяву 

(у довільній формі) чи її скановану копію, до якої має бути додано копію (скановану 

копію) документа, що посвідчує особу. Відповідна заява має надійти до регіонального 

центру не пізніше ніж за два тижні до початку незалежного тестування. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІНИ до Порядку проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2019 року 

№ 1554 «Про затвердження Змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти», зареєстрованого Міністерством юстиції України 02 січня 2020 року за № 

3/34286, затверджено такі Зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 

року № 25, зареєстрованого Міністерством юстиції України 27 січня 2017 року за № 

118/29986. Зокрема (зміни виділено шрифтом): 

 

Розділ III. Права та обов'язки учасників зовнішнього оцінювання. 

2. Учасник зовнішнього оцінювання зобов'язаний: 

2) своєчасно прибути до пункту зовнішнього оцінювання із сертифікатом 

зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Сертифікат) і документом, на підставі 

якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні (серія (за наявності) та 

номер якого вказані в Сертифікаті), а у разі, якщо такий документ було визнано 

недійсним (у тому числі у зв'язку із втратою, обміном, скасуванням, закінченням 

терміну дії), – іншим документом, що посвідчує особу; 

 

Розділ ІV. Порядок реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє 

оцінювання. 

2. Особа, яка реєструється для проходження зовнішнього оцінювання, має подати 

до відповідного регіонального центру у визначений цим Порядком спосіб комплект 

реєстраційних документів, що містить: 

2) копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності – один із таких 

документів: 

копію свідоцтва про народження (для осіб, які не мали можливості отримати 

паспорт громадянина України у зв'язку з тим, що проживають на тимчасово окупованій 

території або в населених пунктах, зазначених у переліку населених пунктів, на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 

переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, наведених у додатках 1 

і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р 

"Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що 

розташовані на лінії зіткнення" (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 07 лютого 2018 року № 79-р), або переселилися з них (далі – особи з 

неконтрольованої території)); 

5. Сформувати реєстраційну картку особа може самостійно, скориставшись 

спеціальним сервісом, розміщеним на веб-сайті Українського центру, указавши такі 

дані: 



10) інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа в дні проведення 

зовнішнього оцінювання (для випускників минулих років, випускників поточного 

навчального року закордонних закладів освіти); 

14. Для кожного учасника зовнішнього оцінювання регіональний центр формує 

індивідуальний конверт, що містить: 

1) Сертифікат; 

2) реєстраційне повідомлення учасника зовнішнього незалежного оцінювання 

(додаток 5); 

(Примітка: вилучено: інформаційне повідомлення) 

3) медичний висновок, поданий особою для реєстрації, та повідомлення про 

створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання 

(для осіб, які надали медичний висновок); 

4) повідомлення про надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певних 

навчальних предметів під час додаткової сесії (для осіб, які подали заяву щодо участі в 

додатковій сесії). 

 

Розділ V. Проведення зовнішнього оцінювання. 

17. Учасник зовнішнього оцінювання для допуску до пункту зовнішнього 

оцінювання має пред'явити: 

Сертифікат; 

документ, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому 

оцінюванні (серію (за наявності) та номер якого зазначено в Сертифікаті), а у разі, 

якщо такий документ було визнано недійсним (у тому числі у зв'язку із втратою, 

обміном, скасуванням, закінченням терміну дії), – інший документ, що посвідчує 

особу. Якщо документ оформлено іноземною мовою, разом із ним учасник 

зовнішнього оцінювання має пред’явити нотаріально засвідчений переклад 

українською мовою такого документа; 

запрошення-перепустку для участі в зовнішньому оцінюванні. 

Учасник зовнішнього оцінювання не допускається до пункту зовнішнього 

оцінювання в разі непред’явлення: 

Сертифіката; 

документа, що посвідчує особу; 

нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документа (для осіб, 

які пред’являють документ, оформлений іноземною мовою). 

 

Розділ VI. Організація та проведення додаткових сесій. 

6. Протягом п'яти робочих днів з дня проведення основної сесії зовнішнього 

оцінювання з певного навчального предмета (з урахуванням дня проведення) подати 

заяву щодо участі в додатковій сесії можуть учасники зовнішнього оцінювання, які: 

4) брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але не змогли 

розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи з певного 

навчального предмета через одну із причин: 

різке погіршення стану здоров'я учасника зовнішнього оцінювання; 

виникнення в пункті зовнішнього оцінювання обставин, що могли становити 

загрозу для життя та здоров'я учасників зовнішнього оцінювання; 

дочасне припинення уповноваженою особою Українського центру (за 

погодженням із регіональним центром) процедури зовнішнього оцінювання в  



певній(их) аудиторії(ях) або в пункті проведення зовнішнього оцінювання через 

неможливість створення належних умов для виконання  сертифікаційної роботи. 

 

Розділ VII. Порядок визначення результатів зовнішнього оцінювання. 

11. Результати зовнішнього оцінювання анулюються Українським центром на 

піставі рішення апеляційної комісії за поданням регламентних комісій у разі: 

4) списування відповідей на завдання сертифікаційної роботи в іншого 

учасника зовнішнього оцінювання, факт якого встановлено персоналом пункту 

проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено рішенням регламентної комісії; 

12. Результати основної сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального 

предмета анулюються в разі задоволення апеляційною комісією клопотань 

регламентних комісій про анулювання результатів зовнішнього оцінювання через: 

1) допущення стосовно особи порушення процедури проведення зовнішнього 

оцінювання; 

2) дострокове припинення учасником зовнішнього оцінювання виконання 

сертифікаційної роботи за станом здоров'я або у зв'язку з виникненням інших обставин 

у пункті проведення зовнішнього оцінювання. 

Зазначені в цьому пункті результати зовнішнього оцінювання може бути 

відновлено за рішенням апеляційної комісії в разі неучасті особи в додатковій сесії 

зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета на підставі її заяви, що 

має бути подана до Українського центру протягом п'яти робочих днів із дня проведення 

тестування під час додаткової сесії (із урахуванням дня проведення). 

 

Розділ VIII. Порядок подання і розгляду апеляційних заяв та ознайомлення 

заявників з прийнятими рішеннями. 

22. У разі прийняття апеляційною комісією рішень про зміну результатів 

зовнішнього оцінювання: 

1) формується відомість змін результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання (додаток 9) в електронному вигляді, на яку накладається 

кваліфікована електронна печатка Українського центру з дотриманням вимог 

Закону України «Про електронні довірчі послуги»; 

2) формуються та надаються закладам освіти відомості результатів розгляду 

апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 10) в 

електронному вигляді за умови накладання на них кваліфікованої електронної 

печатки Українського центру з дотриманням вимог Закону України «Про 

електронні довірчі послуги»; 

3) інформація про результат зовнішнього оцінювання, установлений апеляційною 

комісією, розміщується на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання 

не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення. 

 

 

 

 

 

 



Громадське спостереження за проведенням 

зовнішнього незалежного оцінювання 

 
Громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання 

здійснюється з метою забезпечення його відкритості та прозорості, широкого та 

об'єктивного інформування громадськості про його проведення. 

Громадське спостереження здійснюється відповідно до Положення про 

громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженого наказом Міністерств освіти і науки, молоді і спорту України від 25 

листопада 2011 р. №1354 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 

15 січня 2016 р. № 20). 

У якості громадських спостерігачів можуть виступати представники: 

• громадських організацій; 

• батьківських комітетів; 

• піклувальних рад навчальних закладів; 

• засобів масової інформації. 

Громадськими спостерігачами можуть бути особи, які досягли 18-річного віку 

й делеговані суб’єктами громадського спостереження для здійснення громадського 

спостереження за проведенням ЗНО. 

 

Реєстрація громадських спостерігачів 
Реєстрація громадських спостерігачів здійснюється Українським та регіональними 

центрами оцінювання якості освіти за поданням суб'єктів громадського 

спостереження. У поданні про реєстрацію громадських спостерігачів зазначаються їх 

прізвища, імена, по батькові, роки народження, а також адміністративно-територіальна 

одиниця (область), де планується проведення громадського спостереження. Подання 

скріплюється печаткою відповідного органу (організації чи навчального закладу). 

До подання додаються: 

• письмові зобов'язання осіб, вказаних у поданні, дотримуватися прав та обов'язків 

громадського спостерігача;  

• копії документів, що посвідчують особу представників суб’єктів громадського 

спостереження; 

• письмові згоди осіб, вказаних у поданні, на обробку персональних даних, 

оформлені відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" . 

Строк реєстрації громадських спостерігачів становить п’ять робочих днів з дня 

отримання подання, оформленого згідно з вимогами. Після завершення реєстрації 

громадські спостерігачі отримують посвідчення, що підтверджують їхні повноваження. 

У посвідченні громадського спостерігача обов’язково зазначається 

адміністративно-територіальна одиниця, у межах якої він має право здійснювати свої 

повноваження. 

 

 

 

 



Етапи проведення ЗНО, на яких здійснюється громадське 

спостереження: 
• реєстрація осіб, які виявили бажання пройти ЗНО; 

• проведення ЗНО в пунктах проведення ЗНО; 

• визначення результатів ЗНО; 

• засідання апеляційної комісії; 

• засідання регламентних комісій при регіональних центрах; 

• засідання експертної комісії з питань визначення результатів ЗНО при Українському 

центрі оцінювання якості освіти, експертних груп при регіональних центрах оцінювання 

якості освіти. 

 

Громадське спостереження НЕ поширюється на: 
• процес укладання, виготовлення та тиражування завдань сертифікаційних робіт;; 

• організаційно-технологічні процеси, пов’язані із підготовкою до проведення ЗНО; 

• технічні заходи, що вживаються для адміністрування програмно-апаратних 

комплексів, які використовуються для визначення результатів ЗНО. 

 

Громадський спостерігач має право: 
• ознайомлюватися з нормативно-правовими актами, що регламентують 

проведення ЗНО; 

• бути присутнім в пунктах реєстрації, в пунктах проведення ЗНО, аудиторіях, 

пунктах обробки, пунктах перевірки, на засіданнях апеляційної, регламентних та 

експертних комісій; 

• ознайомлюватися з протоколами та іншою документацією за результатами 

засідання апеляційної, регламентних та експертних комісій; 

• спостерігати за етапами організації та проведення ЗНО, за умови дотримання 

вимог щодо порядку проведення ЗНО; 

• вести фото- та відеозйомку, аудіозапис на всіх етапах проведення ЗНО, крім 

періоду безпосереднього виконання учасниками ЗНО завдань в аудиторіях, а також у 

пунктах обробки та пунктах перевірки; 

• бути присутнім під час здійснення контролю за дотриманням учасниками ЗНО 

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, у разі 

необхідності вносити до нього свої зауваження та пропозиції, отримувати його 

примірник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Громадський спостерігач зобов'язаний: 
• ознайомитися із вимогами щодо проведення процедур ЗНО до моменту прибуття 

на об’єкт спостереження; 

• після прибуття на об’єкт спостереження подати відповідальному за пункт 

реєстрації або відповідальному за пункт обробки, відповідальному за пункт проведення 

ЗНО (або уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти), 

відповідальному за пункт перевірки посвідчення громадського спостерігача за 

проведенням зовнішнього незалежного оцінювання за зразком та документ, що 

посвідчує особу; 

• засвідчити особистим підписом наявність чи відсутність родинних або інших 

зв’язків із будь-якою особою з числа учасників ЗНО чи тих, хто проводить ЗНО у пункті 

проведення ЗНО, а також факт ознайомлення з правами та обов'язками громадського 

спостерігача у відомості реєстрації громадських спостерігачів за проведенням 

зовнішнього незалежного оцінювання на пункті проведення ЗНО; 

• про виявлені порушення і недоліки повідомляти відповідальній особі. 

 

Громадському спостерігачеві забороняється: 
• втручатися у процес проведення ЗНО; 

• перешкоджати проведенню ЗНО, 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 під час виконання 

ними завдань в аудиторіях; 

• чинити дії, що відволікають увагу учасників ЗНО під час виконання ними 

сертифікаційних робіт (фото- та відеозйомка, аудіозапис тощо); 

• мати при собі в аудиторії протягом часу, відведеного на виконання 

сертифікаційної роботи учасниками ЗНО, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, 

збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути 

складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані і 

рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені регламентом 

роботи пункту проведення зовнішнього оцінювання (крім дозволених виробів 

медичного призначення, про наявність яких громадський спостерігач повинен 

повідомити працівникам пункту проведення зовнішнього оцінювання до початку 

виконання сертифікаційної роботи); 

• використовувати свій статус у діяльності, не пов’язаній зі спостереженням за 

ходом проведення ЗНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок допуску громадських спостерігачів 

на об’єкти спостереження 
Допуск громадських спостерігачів у приміщення пунктів проведення ЗНО, 

аудиторії, пункти перевірки, пункти обробки, приміщення, де проводяться засідання 

апеляційної, регламентних комісій, експертних комісій з визначення рейтингової 

оцінки, регіональних експертних груп, здійснюється за наявності посвідчення 

громадського спостерігача та документа, що посвідчує особу. 

 

Звертаємо увагу! 
• Громадські спостерігачі, делеговані піклувальними радами та батьківськими 

комітетами навчальних закладів системи загальної середньої освіти, не можуть 

залучатися для спостереження в пункті проведення ЗНО, де проходять оцінювання учні 

цього навчального закладу. 

• Для спостереження за ЗНО не можуть залучатися близькі особи учасників, які 

проходять ЗНО у відповідному пункті проведення ЗНО. 

• Повноваження у суб’єктів громадського спостереження та громадських 

спостерігачів виникають з дня реєстрації громадських спостерігачів Українським або 

регіональним центром оцінювання якості освіти і припиняються з дня завершення 

розгляду апеляційних заяв учасників ЗНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пам’ятка громадському спостерігачеві в пункті 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання 



 

Участь в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання 
 

 

Подання документів у межах часу, відведеного на реєстрацію (перереєстрацію), з 03 лютого – 24 березня 2020 року 

 (для проходження ДПА у формі ЗНО – з 03 лютого до 17 березня 2020 року) 

 

Категорія осіб 
Необхідні документи для реєстрації для участі у додатковій сесії 

ЗНО 

1. Обрали для проходження зовнішнього оцінювання два 

навчальних предмети, зовнішнє оцінювання з яких 

проводиться під час основної сесії в один день. 

1. комплект реєстраційних документів; 

2. заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з 

певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії. 

2. У рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за 

кордоном. 

1. комплект реєстраційних документів; 

2. заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з 

певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії; 

3. довідка, що підтверджує факт навчання за кордоном, де зазначено 

період навчання. 

3. За релігійними переконаннями не можуть взяти участь у 

зовнішньому оцінюванні з окремого(их) навчального(их) 

предмета(ів), що проводиться(яться) в певні дні. 

1. комплект реєстраційних документів; 

2. заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з 

певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії; 

3. клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із 

законодавством України про свободу совісті та релігійні організації. 

4. Вказали на необхідність створення особливих 

(спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання, 

що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії. 

1. комплект реєстраційних документів; 

2. заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з 

певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії; 

3. медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов 

для проходження зовнішнього незалежного оцінювання форми 

№ 086-3/о, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 

року № 1027/900, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 

грудня 2016 року за № 1707/29837, із зазначенням особливої(их) 

(спеціальної(их)) умови/умов, що створюється(ються) під час 

проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання. 



5. У період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання 

з окремих навчальних предметів: 
 братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських 

заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), 

включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства культури України, Міністерства молоді 

та спорту України: 

 складатимуть державні іспити; 

 

 

 проходитимуть практику на підприємствах, в 

установах та організаціях (для осіб із числа учнів (студентів, 

вихованців) закладів професійної (професійно-технічної), 

вищої освіти); 

 

 перебуватимуть за кордоном. 

1. комплект реєстраційних документів; 

2. заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з 

певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії; 

  

 копія наказу або іншого розпорядчого документа про участь у 

міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, 

олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури 

України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено 

прізвище, ім’я, по батькові особи та період проведення 

відповідного заходу; 

 довідка із закладу освіти, де вказано, що заявник дійсно 

навчається в цьому  закладі освіти, а також дату складання ним 

державного іспиту, яка збігається з датою проведення зовнішнього 

оцінювання з певного навчального предмета; 

 довідка із закладу освіти, де вказано, що заявник дійсно 

навчається в цьому закладі освіти, а також строки проходження 

практики відповідно до навчального плану, що збігаються з 

датою(ами) проведення зовнішнього оцінювання з певного(их) 

навчального(их) предмета(ів); 

 документ, що підтверджує необхідність перебування за 

кордоном у день проведення зовнішнього оцінювання з певного 

навчального предмета. 



6. Належать до категорії осіб, які проживають на тимчасово 

окупованій території або в населених пунктах, зазначених у 

переліку населених пунктів, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані 

на лінії зіткнення, наведених у додатках 1 і 2 до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 

2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених 

пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово 

не здійснюють свої повноваження, та переліку населених 

пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (у редакції  

розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 

року № 1276-р), або переселилися з них (далі – особи з 

неконтрольованої території). 

1. комплект реєстраційних документів; 

2. заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з 

певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії; 

3. копія паспорта громадянина України, зокрема копії сторінок, де 

зазначено прізвище, ім’я, по батькові, а також відомості про 

реєстрацію місця проживання (або копію довідки про реєстрацію 

місця проживання/перебування – для осіб, які мають паспорт 

громадянина України у формі картки), а в разі відсутності в заявника 

паспорта – відповідну копію паспорта громадянина України одного з 

батьків (опікунів, піклувальників) (у такому випадку також має 

подаватися копія документа, що підтверджує факт батьківства 

(опікунства, піклування) над заявником: копія сторінки паспорта, де 

містяться відомості про дітей, зазначено прізвище, ім’я, по батькові 

заявника, або копія посвідчення опікуна чи піклувальника 

встановленого зразка, або копія свідоцтва про народження заявника), 

або копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

за формою наведеною в додатку до Порядку оформлення і видачі 

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 01 жовтня 

2014 року № 509 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 8 червня 2016 року №352). 

 



Подання документів у межах часу, відведеного для додаткового періоду реєстрації, 

 з 04 травня до 18 травня 2020 року 

 

 

Категорії осіб 
Необхідні документи для реєстрації для участі у додатковій сесії 

ЗНО 

1. Учасники антитерористичної операції та/або брали 

участь у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та 

не зареєструвалися в основній період реєстрації. 

1. комплект реєстраційних документів; 

2. заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з 

певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії; 

3. копія посвідчення учасника бойових дій або довідки про 

безпосередню участь особи в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України (додаток 1 до Порядку надання 

статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 серпня 2014 року № 413), або одного з документів, 

передбачених пунктом 4 Порядку надання статусу учасника бойових 

дій особа, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413. 

2. Належать до категорії осіб із неконтрольованої території 

та не зареєструвалися в основний період реєстрації 

1. комплект реєстраційних документів; 

2. заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з 

певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії; 

3. копія паспорта громадянина України, зокрема копії сторінок, де 

зазначено прізвище, ім’я, по батькові, а також відомості про 

реєстрацію місця проживання (або копію довідки про реєстрацію 

місця проживання/перебування – для осіб, які мають паспорт 

громадянина України у формі картки), а в разі відсутності в заявника 

паспорта – відповідну копію паспорта громадянина України одного з 

батьків (опікунів, піклувальників) (у такому випадку також має 

подаватися копія документа, що підтверджує факт батьківства 



(опікунства, піклування) над заявником: копія сторінки паспорта, де 

містяться відомості про дітей, зазначено прізвище, ім’я, по батькові 

заявника, або копія посвідчення опікуна чи піклувальника 

встановленого зразка, або копія свідоцтва про народження заявника), 

або копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

за формою наведеною в додатку до Порядку оформлення і видачі 

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 01 жовтня 

2014 року № 509 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 8 червня 2016 року №352). 

3. За рішенням судів перебувають в установах виконання 

покарань, слідчих ізоляторах 

1. комплект реєстраційних документів; 

2. заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з 

певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії; 

3. довідка про місце перебування особи, видану відповідною 

установою виконання покарань (слідчим ізолятором). 

4. Мають складати державну підсумкову атестацію у 

формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини 

не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі 

особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з 

навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати 

зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову 

атестацію). 

1. комплект реєстраційних документів; 

2. заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з 

певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії; 

3. клопотання закладу освіти, у якому зазначено причину, через яку 

особа не змогла в основний період реєстрації зареєструватися для 

проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 

оцінювання (клопотання має бути погоджено з відповідним органом 

управління освітою або засновником закладу освіти чи його 

представником). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подання документів у період проведення основної сесії ЗНО 

з 21 травня до 15 червня 2020 року 

 

Категорії осіб 
Необхідні документи для реєстрації для участі у додатковій сесії 

ЗНО 

1. У день проведення зовнішнього оцінювання з відповідного 

навчального предмета брали участь у міжнародних, 

всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, 

олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури 

України, Міністерства молоді та спорту України, 

тренувальних зборах із підготовки до них, або прямували до/з 

місць їх (заходів та/або тренувальних зборів) проведення. 

1. заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з 

певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії 

(подання заяви необхідно здійснити протягом п’яти робочих днів із 

дня проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального 

предмета (з урахуванням дня проведення)); 

2.  

 копія наказу або іншого розпорядчого документа про участь у 

міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних 

заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури 

України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено 

прізвище, ім’я, по батькові особи та період проведення 

відповідного заходу; 

 копія наказу або іншого розпорядчого документа про участь у 

міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних 

заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури 

України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено 

прізвище, ім’я, по батькові особи та період проведення 

відповідного заходу, а також копії відповідних проїзних 

документів або копію розпорядчого документа, де зазначено 

строки перебування в дорозі. 
 



2. Не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього 

оцінювання через причини, що не залежали від їх дій та 

волі, та на які вони не можуть вплинути, зокрема: 

 хвороба в день проведення зовнішнього оцінювання з 

певного навчального предмета під час основної сесії; 

 стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, 

військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа в 

день або переддень проведення зовнішнього оцінювання з 

певного навчального предмета; 

 викрадення одного з документів, необхідних для 

допуску до пункту проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, що трапилося до проведення зовнішнього 

оцінювання з певного навчального предмета, але не раніше 

ніж за 5 календарних днів; 

 смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до 

проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального 

предмета, але не раніше ніж за 7 календарних днів. 

1. заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з 

певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії 

(подання заяви необхідно здійснити протягом п’яти робочих днів із 

дня проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального 

предмета (з урахуванням дня проведення)); 

2.  

 один із документів, зазначених в абзацах 2-5, 8, 9 підпункту 1 

пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, 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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 

грудня 2016 року за № 1707/29837; 

 копія акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій або житлово-експлуатаційною 

організацією, або підприємством, установою, організацією, що 

здійснює експлуатацію будинку, або об’єднанням співвласників 

багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним 

центром; 

 документ, виданий Національною поліцією України, який 

підтверджує звернення особи у зв’язку із викраденням документа, 

або копія відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення, 

форма якого затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ 

України від 06 листопада 2015 року № 1377, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1498/27943; 

 копія свідоцтва про смерть (або копію одного з документів, 

передбачених підпунктами а, б, ґ, е пункту 1 глави 5 розділу ІІІ 

Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, 

затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 

2000 року № 52/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 

жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства 

юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5)), та копію 

документа, до підтверджує родинність по крові або шлюбу з 

померлим. 



 

 

Зверніть увагу! 

1. У випадку виникнення причин, що не передбачені цим наказом, надається довідка або інший документ, виданий установою, до 

компетенції якої належить фіксація певних фактів; 

2. Рішення про допуск до участі в додатковій сесії з певного навчального предмета приймається регламентною комісією лише у випадку, 

якщо підтвердний документ видано не пізніше дати проведення зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета; 

3. Разом із документом, що підтверджує певні події та факти, оформленим іноземною мовою, має подаватися його нотаріально 

засвідчений переклад українською мовою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати опитування вчителів математики – учасників 

інформаційно-методичних семінарів 

з питань зовнішнього незалежного оцінювання 

 

Протягом жовтня-грудня 2019 року працівниками Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти були проведені інформаційно-методичні семінари для 

керівників закладів освіти, представників органів управління освітою, учителів 

української мови і літератури, математики Херсонської і Миколаївської областей, а 

також зустрічі з учнями та їхніми батьками з питань підготовки та проведення у 2020 

році зовнішнього незалежного оцінювання (далі - ЗНО).   

Зокрема, під час зустрічей учителям математики пропонувалося добровільно взяти 

участь в опитуванні, яке дало б змогу з’ясувати: 

- причини «недостатньо високих» результатів ЗНО з математики; 

- шляхи підвищення результативності складання державної підсумкової атестації 

(далі – ДПА) у формі ЗНО з математики; 

- лайфхаки, що допомагають успішно підготуватися до складання ДПА у формі 

ЗНО з математики. 

Усього участь в опитуванні взяли 82 педагога. Отримали такі результати.  

Найвагомішими причинами «недостатньо високих» результатів ЗНО з 

математики респонденти визначили (Рис. 1): 

Рис. 1 Розподіл даних щодо причин «недостатньо високих» результатів ЗНО з 

математики  
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Серед інших (другорядних) було вказано такі причини: 

 тестування з математики є першим навчальним предметом для складання ДПА у 

формі ЗНО; 

 відсутність контролю з боку батьків за підготовкою учасників ЗНО до складання 

ДПА; завищена оцінка навчальних можливостей дитини; 

 підвезення учасників ЗНО із сільської місцевості до пунктів тестування в окремих 

випадках триває більше 1 години, що викликає втому; 

 індивідуальні психологічні особливості учасників ЗНО; 

 недостатня кількість часу для роботи з тестом; 

 несформовані необхідні навички з початкової школи; 

 невміння використовувати раціонально час; 

 недостатня кількість завдань практичного змісту в підручниках. 

Стосовно найбільш ефективних шляхів підвищення результативності 

складання ДПА у формі ЗНО з математики, учителі найбільш ефективними визнали 

такі (Рис. 2): 

 Рис. 2 Шляхи підвищення результативності складання ДПА у формі ЗНО з 

математики  
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Інші пропозиції



Серед інших (другорядних) шляхів підвищення результативності складання ДПА у 

формі ЗНО з математики учителі зазначили: 

- створення методичних видань, що відповідають вимогам змісту та структурі тестів 

ЗНО; 

- можливість брати участь у безкоштовному тренуванні; 

- накопичення примірників довідкової інформації в шкільних бібліотеках; 

- збільшення кількості годин на роботу з тестом; 

- свідоме ставлення учасників до вибору предмета для складання ЗНО; 

 - зменшення кількості тестових завдань; 

- підвищення фахової майстерності окремих учителів; 

- проведення ДПА у формі ЗНО після 9 та 11(12) класів. 

 

Учасниками опитування були сформульовані такі поради (лайфхаки), що 

допомагають успішно підготуватися до складання ДПА у формі ЗНО з математики: 

Учням: 

 Дотримуватись систематичності у вивченні матеріалу. 

 Займатися самопідготовкою.  

 Більше часу приділяти повторенню матеріалу. 

 Виявляти наполегливість у навчанні.  

 Максимально уважно працювати з умовами тестових завдань і виконувати їх, не 

поспішаючи. 

 Чітко розподіляти час під час виконання тестових завдань. 

 Уважно переносити відповіді до бланків. 

 

Поради (лайфхаки), що допомагають учителям успішно підготувати учасників до 

складання ДПА у формі ЗНО з математики: 

 Планувати систематичне повторення матеріалу. 

 Більше розв’язувати задач прикладного змісту. 

 Вчити учнів працювати з тестами. 

 Проводити факультативні (додаткові, підготовчі) заняття. 

 Відчувати підтримку з боку керівництва, отримувати відповідну мотивацію до 

підвищення результатів своєї праці. 

 Постійно підвищувати фаховий рівень. 

 

Дякуємо учителям математики за участь в опитуванні! Сподіваємося, що надані 

ними поради та пропозиції, стануть у нагоді керівникам закладів освіти, учителям, 

учням і батькам та слугуватимуть фактором підвищення результативності складання 

ДПА з математики у формі ЗНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Відповідальні за підготовку та друк випуску № 1 (12) 

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  

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

