
YKP AIHCbKI,ITI UEHTP O UIHIOB AHH',fl K O C TI O CB ITI4 .

xEpcoHcbmrrf pErroHArbHurZ qnurp
OUIHIOBAHH.fl flKOCTI OCBITII

HAKA3

': .' Xepcon

flpo aarnepAlxeHHr\nrbpe>xi nynr<ri r
rrpoBeAeHHrr AoAarKor oi cecii s onHiruHroro He3 arre)KHoro

ouiHrosaHus n Mprrconaincrrcifi o6nacri

BianoniaHo nocraHonn Ka6iuery MiHicrpin VrpaiHH sil 25 cepnna 2004 poKy
J\! 1095 <<llpo 4exxi rrlrraHHrr 3arrpoBaAxeHHrr gosnirruroro He3aJre)r(Horo oqiruonaHn-n
Ta voHiropzHry srocri ocnirz>, HaKa3y MiHicrepcrna ocniru i Haynu YxpaiHra
sia l0 ciqnq 2017 poKy JrI 25 uflpo Aesxi rrlrraHHf, HopMaTr.rBHoro sa6e3rrerreHHs
goerrirxnsoro He3aJrelr(Hor-o orlirnoranrr-fl pe3yJrbraris HanqaHux, s4o6yrux Ha ocHoBl
nosHoi garalrHoi cepeAHboi ocsiTn), HaKa3y Miuicrepcrsa ocnirra i uayxu VrcpaiHz
nia 03 rrrorofo 2015 poKy Ne 85 uflpo 3arBepAlrceHHf, flopr4ry BHKopr4craHHr npnMiruens
gaxnaAie oceirn 4rrfl rrpoBeAeHHr sonuiruuroro He3aJre)KHofo oqirnorar*rr pesyrrrrarie
HaBrraHHrr, s4o6yrra Ha ocHori nonnoi garamnoi cepeAHboi ocniru>>, HaKa3y

Vxpaiucrxoro rreHTpy oqinroraHnf, .rxocri ocnirz eia 30 BepecruI 2020 poKy
Jr& l2l0 <lIpo ni4roronry Ao npoBeAeHHr y 2021 poqi sosHirxHroro He3arre)r(Horo

oqiruonauHr pe3yJrbrarin HaBr{aHH-f,, :4o6yrux Ha ocnoBi nonHoi saranrsoi cepe4nsoi
ocriru>>, rprcra AenapraMeHry ocBirn i HayKrr Mzr<onaiecrroi o6racHoi 4ep>nanHoi'
a4nriHicrpauii eia I I .reprHx 2021 poxy J'(b 3128/02101-01.17 <llpo $opvrynanHr nrepe>rci

rryrunrin [poBeAeHHfl AoAarxoroi cecii 3 neBHoro HaBqzurbHoro gosHilxHboro

He3aJrelKHoro orIlHroBaHHs s 2021 poui s MzxoraiscrKlfi o6racri>, nncra ynpanniHHn
ocnirn Mzxorraincmoi nnicrxoi paAra nia 10 qepBHrr 2021 poxy J\b I 741l03.0101-05/14, s

Merolo ni4roromu 4o opraHisonaHoro rpoBeAeHHr B 2021 poqi 4o4arr<onoi cecii
sosHiuHnoro He3a-[e]KHoro ouirnosaHH.rr pe3ynbrarin HaBqaHHf,, :4o6yrux Ha ocnosi
nosHoi saranrHoi cepeAHboi ocriru, s Muroraiscrrdfi o6nacri, Kepyfor{Hcr nigrryrHxrov
6 nyuxry 1l flono>rceHHfl npo Xepconcucifi perionanrunfi qeHrp oqinronauu.g qxocri
ocniru, noroAlKeHvfi MinicrepcrBoM ocrirz i nayxz Yr<paiHz nia 08 TpaBHfl 2019 poKy

HAKA3YIO:

I. 3arnepAzrz Mepe)r(y nyHxrin npoBeAeHHr AoAarxoroi cecii gosHiulHnoro

He3aJre)r(Horo oqirnoBaHHfl s Mllxorai oSnacri (,{o4aerrcr),
2. Biaaily iH$opnrauifiHux rexHorrofifi XepcoHcbKoro perioHamHoro IreHTpy

ouinronaHns sxocri ocsiru (Ei6ix M B ) Ao 18 qepBrur 202), poKy sa6esneqnrz
orrpr4rrroAHeHH.rr rrboro HaKa3y Ha orliqifiHoMy se6-cafi:ri Xepcoucrxoro perioHallr,Horo
rIeHTpy orlrHroBaHrur rKocrl ocBlTI4.

lupexrop Maxcunr KI{PIEHKO



Додаток 1 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 77-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

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

№ 

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

Базовий населений пункт у Миколаївському окрузі 

1 Миколаївська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 57                         

імені Тараса Григоровича Шевченка Миколаївської міської ради 

Миколаївської області» 

вул. Лазурна, 46, 

м. Миколаїв, 54031 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 77-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

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

№ 

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

Базовий населений пункт у Миколаївському окрузі 

1 Миколаївська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 7 

Миколаївської міської ради Миколаївської області 

вул. Потьомкінська, 45/47, м. Миколаїв,  

Миколаївська обл. 54056, 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 77-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

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

№ 

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

Базовий населений пункт у Миколаївському окрузі 

1 Миколаївська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 7 

Миколаївської міської ради Миколаївської області 

вул. Потьомкінська, 45/47, м. Миколаїв,  

Миколаївська обл. 54056 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 77-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

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

№ 

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

Базовий населений пункт у Миколаївському окрузі 

1 Миколаївська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 7 

Миколаївської міської ради Миколаївської області 

вул. Потьомкінська, 45/47, м. Миколаїв,  

Миколаївська обл. 54056 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 77-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

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

№ 

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

Базовий населений пункт у Миколаївському окрузі 

1 Миколаївська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 7 

Миколаївської міської ради Миколаївської області 

вул. Потьомкінська, 45/47, м. Миколаїв,  

Миколаївська обл. 54056 

 

 

 

 



Додаток 6 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 77-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

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

№ 

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

Базовий населений пункт у Миколаївському окрузі 

1 Миколаївська загальноосвітня школа  І–ІІІ ступенів № 57 імені 

Тараса Григоровича Шевченка Миколаївської міської ради 

Миколаївської області» 

вул. Лазурна, 46, 

м. Миколаїв, 54031 

 

 

 

 

 



Додаток 7 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 77-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

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

№ 

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

Базовий населений пункт у Миколаївському окрузі 

1 Миколаївська загальноосвітня школа  І–ІІІ ступенів № 57 імені 

Тараса Григоровича Шевченка Миколаївської міської ради 

Миколаївської області» 

вул. Лазурна, 46, 

м. Миколаїв, 54031 

 

 

 

 

 



Додаток 8 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 77-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

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

№ 

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

Базовий населений пункт у Миколаївському окрузі 

1 Миколаївська загальноосвітня школа  І–ІІІ ступенів № 57 імені 

Тараса Григоровича Шевченка Миколаївської міської ради 

Миколаївської області» 

вул. Лазурна, 46, 

м. Миколаїв, 54031 

 

 

 

 



Додаток 9 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 77-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

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

№ 

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

Базовий населений пункт у Миколаївському окрузі 

1 Миколаївська загальноосвітня школа  І–ІІІ ступенів № 57 імені 

Тараса Григоровича Шевченка Миколаївської міської ради 

Миколаївської області» 

вул. Лазурна, 46, 

м. Миколаїв, 54031 

 

 

 

 

 



Додаток 10 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 77-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

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

№ 

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

Базовий населений пункт у Миколаївському окрузі 

1 Миколаївська загальноосвітня школа  І–ІІІ ступенів № 57 імені 

Тараса Григоровича Шевченка Миколаївської міської ради 

Миколаївської області» 

вул. Лазурна, 46, 

м. Миколаїв, 54031 

 

 

 

 



Додаток 11 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 77-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

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

№ 

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

Базовий населений пункт у Миколаївському окрузі 

1 Миколаївська загальноосвітня школа  І–ІІІ ступенів № 57 імені 

Тараса Григоровича Шевченка Миколаївської міської ради 

Миколаївської області» 

вул. Лазурна, 46, 

м. Миколаїв, 54031 

 

 

 

 



мДодаток 12 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 77-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

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

№ 

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

Базовий населений пункт у Миколаївському окрузі 

1 Миколаївська загальноосвітня школа  І–ІІІ ступенів № 57 імені 

Тараса Григоровича Шевченка Миколаївської міської ради 

Миколаївської області» 

вул. Лазурна, 46, 

м. Миколаїв, 54031 

 

 

 

 

 



Додаток 13 

до наказу Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

від 15.06.2021р. № 77-од 

 

Мережа пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

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

№ 

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

Базовий населений пункт у Миколаївському окрузі 

1 Миколаївська загальноосвітня школа  І–ІІІ ступенів № 57 імені 

Тараса Григоровича Шевченка Миколаївської міської ради 

Миколаївської області» 

вул. Лазурна, 46, 

м. Миколаїв, 54031 

 

 

 

 

 


