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flp o :arnepA>xeuHr \a6penci nyuxrir
npoBeAeHHrr AoAarKon oi cecii s orHiuHloro He3 arre)KHoro
oqirnonaunx n Xepconcrrifi o6nacri

Biluoniauo nocraHosz Ka6iHery MiHicrpir VrcpaiHH sil 25 cepnut 2004 poKy
Js 1095 <<llpo Aesxi rrvrralaus.3arrpoBaA)r(eHHr sonuiruHloro He3rlrre)r(Hofo oqiruonanur
Ta voHiropaHry srocri ocnirn>, HaKa3y Minicrepcrna ocnirra i Hayxn Vr<paiHa
sia l0 ciqns 2017 poKy Nb 25 ullpo Aesxi nr.rraHHrr HopMarkrBHoro ga6egne.renu.s
gosHilxHroro He3iLIIe)I(Horo oqiHronaurur pe3ynbraris HaBqaHrrr, sAo6yrax Ha ocHori
nosHoi saramnoi cepeAHboi ocnirz>, HaKa3y MiHicrepcrna ocnirz i Hayxu YrcpaiHur
nia 03 nrcToro 2015 poKy J\e 85 nllpo 3arBepAx(eHHr flopx4xy Br4KoplrcraHHr npkrMiutens
:axraAis oceirn lJt rrpoBeAeHHt sonHiurHsoro He3ilrre)r(Horo ouirnoea*u pesy,ruraris
HaBqaHHt, s4o6yrnx Ha ocuori uorHoi saranrHoi cepeAHboi ocriru>>, HaKa3y
VxpaiHcrxoro rreHrpy oqinronaHHx .xxocri ocnirrz ria 30 BepecHfl 2020 poKy
Ile I2l0 <<IIpo ni4roronxy Ao npoBeAeHHr y 2021 poui sosuirrnboro He3arre)r(Hofo
ouiHronanHfl pe3yJrbraris HaBqaHHfl, s4o6yrr.rx Ha ocHoBi nonnoi garzurlHoi cepe4Huoi'
ocnirz)), Irvera ynpanninux ocsirz i Hayxur Xepcoucrnoi o6lacuoi 4ep>rcaeHoi'
asl,riHicrpaqii nia l0 qepBHr 2021 poKy J\b 23122-02-I3l0l2ll323-10-2050 <IIpo
HaAaHHt iH$opruaqii>, Irvrcra ynparniHHr ocnirz XepcoHclxoi rr,ricnxoi pa1u
sia t0 rrepBHt 2021 poKy J\s 0l-3211348 <llpo HaAarrHr iuQoprvraqii>, 3 Meroro
ni4rororxlr Ao opranisosaHoro rpoBeAeHrur B 2021 poui 4ogarxonoi cecii goeuiuuroro
He3arrelr(Horo ouiruoBaHrur pe3yJrbraris Has.raHur, s4o6yrkrx Ha ocHoni nosHoi sararsHoi
cepe4uroi ocnirz, B XepcoHcmifi o6nacri, Kepyroqr4cb nigrrsrHrrovr 6 rryHKry ll
floro>rcenH.s npo XepcoHcu<ifi periouanruzfi rleHrp oqirnonanH.s sxocri oceiru,
noroAx(eHnfi MinicrepcrBoM ocniru i Hayxu Yxpaiura nia 08 TpaBHr 2019 poKy

HAKA3VIO:

L 3arnep4nru Mepelxy rryruxrir rpoBeAeHHfl AoAarxoeoi cecii sonniurHroro
He3arrex(Horo oqinroBaHHr n XepcoHcrrifi o 6nacri (,,{oaaerncx).

2. Biaainy inSopvraqifiHzx rexnororifi XepcoHcbKoro perionanrHoro rreHTpy

ouinrosauHx snocri ocnirz (Ei6ix M.B.) Ao 18 qepBHr 2021 poKy ga6esneqnrz

orpr4nloAHeHHfl rrboro HaKa3y Ha o$iqifiHoMy se6-cairci XepcoHclxoro perioHaJrbHofo

ueHTpy orriHronanH-fl rrocri ocsiTz.

HAKA3

Xepcou

!rapenrop Marcun KI4PIIEHKO



Додаток 1 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 76-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

з хімії (29 червня 2021 р.) в Херсонській області  
 

№ 

з/п 
Назва пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання Адреса розташування пункту проведення ЗНО 

Базовий населений пункт у Херсонському окрузі 

1 Херсонський державний аграрно-економічний університет вул. Стрітенська, 23, 

м. Херсон, 73000 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 76-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

з англійська мова (01 липня 2021 р.) в Херсонській області  
 

№ 

з/п 
Назва пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання Адреса розташування пункту проведення ЗНО 

Базовий населений пункт у Херсонському окрузі 

1 Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим 

вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської міської ради 

вул. полковника Кедровського, 8а 

м. Херсон, 73034 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 76-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

з німецької мови (02 липня 2021 р.) в Херсонській області  
 

№ 

з/п 
Назва пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання Адреса розташування пункту проведення ЗНО 

Базовий населений пункт у Херсонському окрузі 

1 Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим 

вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської міської ради 

вул. полковника Кедровського, 8а 

м. Херсон, 73034 

 

 

 

 



Додаток 4 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 76-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

з іспанської мови (05 липня 2021 р.) в Херсонській області  
 

№ 

з/п 
Назва пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання Адреса розташування пункту проведення ЗНО 

Базовий населений пункт у Херсонському окрузі 

1 Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим 

вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської міської ради 

вул. полковника Кедровського, 8а 

м. Херсон, 73034 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 76-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

з французької мови (06 липня 2021 р.) в Херсонській області  
 

№ 

з/п 
Назва пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання Адреса розташування пункту проведення ЗНО 

Базовий населений пункт у Херсонському окрузі 

1 Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим 

вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської міської ради 

вул. полковника Кедровського, 8а 

м. Херсон, 73034 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 76-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

з математики (07 липня 2021 р.) в Херсонській області  
 

№ 

з/п 
Назва пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання Адреса розташування пункту проведення ЗНО 

Базовий населений пункт у Херсонському окрузі 

1 Херсонський державний аграрно-економічний університет вул. Стрітенська, 23, 

м. Херсон, 73000 

 

 

 

 

 



Додаток 7 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 76-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

з математики (завдання рівня стандарту) (07 липня 2021 р.) в Херсонській області  
 

№ 

з/п 
Назва пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання Адреса розташування пункту проведення ЗНО 

Базовий населений пункт у Херсонському окрузі 

1 Херсонський державний аграрно-економічний університет вул. Стрітенська, 23, 

м. Херсон, 73000 

 

 

 

 

 



Додаток 8 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 76-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

з фізики (08 липня 2021 р.) в Херсонській області  
 

№ 

з/п 
Назва пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання Адреса розташування пункту проведення ЗНО 

Базовий населений пункт у Херсонському окрузі 

1 Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим 

вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської міської ради 

вул. полковника Кедровського, 8а 

м. Херсон, 73034 

 

 

 

 

 



Додаток 9 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 76-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

з української мови (09 липня 2021 р.) в Херсонській області  
 

№ 

з/п 
Назва пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання Адреса розташування пункту проведення ЗНО 

Базовий населений пункт у Херсонському окрузі 

1 Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим 

вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської міської ради 

вул. полковника Кедровського, 8а 

м. Херсон, 73034 

 

 

 

 

 



Додаток 10 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 76-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

з української мови і літератури (09 липня 2021 р.) в Херсонській області  
 

№ 

з/п 
Назва пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання Адреса розташування пункту проведення ЗНО 

Базовий населений пункт у Херсонському окрузі 

1 Херсонський державний аграрно-економічний університет вул. Стрітенська, 23, 

м. Херсон, 73000 

 

 

 

 



Додаток 11 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 76-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

з історії України (12 липня 2021 р.) в Херсонській області  
 

№ 

з/п 
Назва пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання Адреса розташування пункту проведення ЗНО 

Базовий населений пункт у Херсонському окрузі 

1 Херсонський державний аграрно-економічний університет вул. Стрітенська, 23, 

м. Херсон, 73000 

 

 

 

 

 



Додаток 12 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 76-од 

 

Мережа пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

з біології (13 липня 2021 р.) в Херсонській області  
 

№ 

з/п 
Назва пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання Адреса розташування пункту проведення ЗНО 

Базовий населений пункт у Херсонському окрузі 

1 Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим 

вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської міської ради 

вул. полковника Кедровського, 8а 

м. Херсон, 73034 

 

 

 

 

 



Додаток 13 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 76-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

з географії (14 липня 2021 р.) в Херсонській області  
 

№ 

з/п 
Назва пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання Адреса розташування пункту проведення ЗНО 

Базовий населений пункт у Херсонському окрузі 

1 Херсонський державний аграрно-економічний університет вул. Стрітенська, 23, 

м. Херсон, 73000 

 

 

 

 


