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Наказом Міністерства освіти і науки України від 30 вересня 2020 року  № 1210 

«Про підготовку до проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 

затверджено Календарний план підготовки та проведення в 2021 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти.  

 

Графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році 

 

Предмет Дата проведення 

Хімія 21 травня (п’ятниця) 

Іспанська мова 24 травня (понеділок) 

Німецька мова 24 травня (понеділок) 

Французька мова 24 травня (понеділок) 

Англійська мова 25 травня (вівторок) 

Математика 28 травня (п’ятниця) 

Українська мова 01 червня (вівторок) 

Українська мова та 

література 
01 червня (вівторок) 

Історія України 04 червня (п’ятниця) 

Фізика 07 червня (понеділок) 

Біологія 10 червня (четвер) 

Географія 15 червня (вівторок) 



 

 

Деякі питання щодо звільнення здобувачів освіти від 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання 

 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 71 грудня 2018 року № 1369 

затверджено новий Порядок проведення державної підсумкової атестації, відповідно 

до якого: 

 

пункт 14. Розділу II. Проведення атестації 

Здобувачі освіти можуть бути звільнені від зовнішнього незалежного оцінювання 

та пройти атестацію в закладі , якщо вони: 

 

- мають захворювання або патологічний стан, зазначений у Переліку захворювань 

та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання, затвердженому наказом 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», за умови подання 

до закладу освіти одного з документів або копії документів, зазначених у підпункті 

1 пункту 2 зазначено наказу, та не реєструвалися для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів); 

 

Коментар. Отже, якщо у 2021 році реєстрація для участі в ЗНО розпочинається 

01 лютого, то бажано, щоб відповідний Документ здобувачі освіти подав до закладу 

освіти до початку реєстрації.  Якщо ж здобувач освіти Документ подав після 

реєстрації, йому необхідно подати і Заяву на відмову від участі в зовнішньому 

оцінюванні. На підставі отриманої Заяви заклад освіти подає до Херсонського 

регіонального центру оцінювання якості освіти відповідне Клопотання. Регіональний 

центр забезпечує унесення відповідних змін до інформаційно-телекомунікаційної 

системи (не пізніше ніж через два робочі дні з дня отримання Клопотання) та надсилає 

до Українського центру оцінювання якості освіти клопотання щодо підтвердження 

анулювання реєстрації.  

Проте, зауважте, що після завершення розподілу учасників між пунктами 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання внесення змін щодо анулювання 

реєстрації не здійснюється (як правило, за 3 тижні до початку тестування). 

 

- за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості 

освіти отримали відмову в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 

через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до 

закладу освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової 

документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих 

(спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 

здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, та відповідного витягу із 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54603/


протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання 

якості освіти). 

 

Строки атестації таких здобувачів освіти в закладі освіти визначаються наказом 

керівника закладу освіти. 

 

Необхідно вирізняти поняття «Звільнення від зовнішнього незалежного 

оцінювання» (пункт 14. Розділу II. Проведення атестації) та «Звільнення від атестації 

в закладі освіти» (Розділ ІV).  

 

Разом із тим звернімо увагу, що у пунктах 5, 7, 8 розділу ІV міститься заувага: 

5. Здобувачі освіти, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, 

виставках, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства і 

відбуваються під час проведення атестації, звільняються від атестації (за винятком 

навчальних предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання) за наявності документів, що підтверджують такі 

обставини. 

7. Учасники тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, 

конкурсів, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства і відбуваються 

під час проведення атестації, звільняються від атестації (за винятком навчальних 

предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання). 

8. Учасники міжнародних предметних олімпіад і фінальних етапів турнірів, 

конкурсів, які мають статус міжнародних відповідно до законодавства, та переможці 

IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з навчальних 

предметів (крім навчальних предметів, атестація з яких проводиться у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання), з яких вони стали переможцями у відповідних 

випускних класах. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні  

та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання  

та/або патологічні стани 
 

1. Наказом 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»: 

 

1.1 Затверджено Перелік захворювань та патологічних станів, що можуть 

бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. 
1.2. Затверджено перелік особливих (спеціальних умов), що створюються для 

осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

 

Рішення про можливість створення в пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання особливих (спеціальних) умов для осіб з особливими освітніми 

потребами, що не передбачені Переліком особливих умов, приймають регламентні 

комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти з урахуванням технології 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання та матеріально-технічних 

можливостей пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

1.3.  Установлені форми документів, у яких зазначається інформація про 

захворювання або патологічний стан, що може бути перешкодою для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання, а саме: 

 

- форма первинної облікової документації № 095/о «Довідка №___ про тимчасову 

непрацездатність студента навчального закладу І - IV рівнів акредитації, про хворобу, 

карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний 

заклад, дошкільний навчальний заклад», затвердженій наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, - для учнів (слухачів, студентів) закладів 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти; 

 

- форма первинної облікової документації № 080/о «Медичний висновок 

про дитину з інвалідністю віком до 18 років», наведеній у додатку до Порядку видачі 

медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 грудня 2001 року № 482, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2002 року за  № 11/6299, 

або Індивідуальній програмі реабілітації дитини-інваліда № (вікова категорія від 0 до 18 

років), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 

жовтня 2007 року № 623, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 

2007 року за № 1197/14464, - для дітей з інвалідністю віком до 18 років; 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0696-12#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0696-12#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0696-12#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0696-12#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0011-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0011-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0011-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0011-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1197-07
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1197-07


 

- форма первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти 

амбулаторного (стаціонарного) хворого», затвердженій наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 28 квітня 2012 року за  № 661/20974, - для інших осіб; 

- форма первинної облікової документації № 086/о «Медична довідка (лікарський 

консультаційний висновок)», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

28 квітня 2012 року за № 661/20974, - для інших осіб. 

 

1.4. Затверджено ПОРЯДОК видачі та обліку форми первинної облікової 

документації № 086-3/0 «Медичний висновок про створення особливих 

(спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», 

згідно з яким: 

1.4.1. форма № 086-3/о надається лікарсько-консультативними комісіями закладів 

охорони здоров'я (далі - ЛКК) за місцем спостереження особи з особливими освітніми 

потребами, яка бажає взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні; 

Видачу форми № 086-3/о також здійснюють медичні комісії з питань створення 

особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання 

лікувально-профілактичних закладів (далі - медична комісія);  

1.4.2. форма № 086-3/о надається за зверненням: 

- особи з особливими потребами; 

- одного з батьків або законних представників неповнолітньої особи з особливими 

потребами; 

1.4.3. рекомендація щодо необхідності створення особливих (спеціальних) умов для 

особи з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання з урахуванням особливостей стану здоров’я особи надається 

лікарем-спеціалістом відповідно до профілю захворювання (патологічного стану).

 «Медичний висновок» надається особі з особливими потребами протягом семи 

днів з дня її звернення, але не пізніше завершення строку реєстрації осіб для участі у 

зовнішньому незалежному оцінюванні, встановленого Міністерством освіти і науки 

України у відповідному році. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0682-12#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0682-12#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0681-12#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0681-12#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-12


 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ сертифікаційних робіт ЗНО-2021 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

                          

Відповідальні за підготовку випуску № 4 (15) 

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/

