
ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ
НА САЙТІ ХЕРСОНСЬКОГО РЦОЯО 

ОСІБ, ЯКІ ВИЯВИЛИ БАЖАННЯ БРАТИ 
УЧАСТЬ У ПРОБНОМУ ЗНО-2021

На сайті Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти 
здійснюватиметься реєстрація учасників пробного ЗНО, що проживають: 

Херсонська, Миколаївська області, Автономна Республіка Крим, 
м. Севастополь



РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ 
ПРОБНОГО ЗНО-2021 ТРИВАТИМЕ

З 05 ДО 19 СІЧНЯ 2021 РОКУ



На головній сторінці сайту Херсонського РЦОЯО 
khersontest.org.ua

Натисніть на кнопку 
«Особистий кабінет 

учасника ПЗНО» 

та оберіть 
«Зареєструватися»



Уважно ознайомтеся з нормативно-правовими документами, що регламентують 
проведення пробного ЗНО, та підтвердіть факт ознайомлення, натиснувши на 

відповідне посилання



Уважно заповніть державною мовою поля у
розділі «Особові дані». Ця інформація буде

використовуватись для ідентифікації платежів та
допуску зареєстрованих учасників на пункти

проведення пробного ЗНО

Перед вами з’явиться форма реєстрації

Після заповнення особових даних та їх уважної перевірки 
потрібно натиснути посилання нижче для підтвердження 
правильності введених даних та завершення реєстрації



Для подальшої реєстрації предметів необхідно повернутися у розділ:
«Особистий кабінет учасника ПЗНО» 

За підсумком реєстрації учасник отримує особистий логін та 
пароль, який продублюється на e-mail вказаний при реєстрації



За допомогою логіна та пароля авторизуватися в розділі 
«Особистий кабінет учасника ПЗНО»
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Авторизувавшись, необхідно натиснути кнопку «Додати предмети»



Необхідно обрати місце проходження пробного 
тестування із переліку міст, в яких будуть створені пункти 

пробного ЗНО, та натиснути «Продовжити»

Перш ніж перейти до вибору предметів, потрібно надати
інформацію щодо місця проходження тестувань



Для вибору предмета потрібно проставити позначку «✓» навпроти бажаного предмета. 
З випадаючих списків навпроти обраного предмета обрати мову, якщо необхідно здійснити 

переклад тестів. Для підтвердження вибору потрібно натиснути кнопку «Продовжити»



Зверніть увагу на повідомлення при виборі предмета «математика (завдання рівня стандарту)»



Для можливості друку квитанції на оплату необхідно остаточно підтвердити перелік 
обраних предметів (кнопка «Підтвердити вибір предметів/сформувати квитанції»)



Роздрукуйте квитанцію та здійсніть оплату послуг за відповідний предмет в установах будь-
якого банку України або скористайтеся функцією «Сплатити онлайн» чи іншим зручним для 

вас способом (але НЕ пізніше 21.01.2021 року)



При оплаті за допомогою квитанції звертайте увагу на 
правильність введення р/р, суму та особливо

«Призначення платежу» та цифровий індентифікатор
(індивідуальний для кожного учасника)

При оплаті за допомогою «Сплатити онлайн», 

програма автоматично заповнить всі необхідні
поля, вам потрібно буде лише ввести e-mail для

отримання квитанції про оплату та вказати номер
карти будь-якого банку

Також користувачам ПриватБанку можна 
скористатись QR кодом для швидкої оплати за 
допомогою мобільного додатка «Приват24»



ВАРТІСТЬ ТЕСТУВАННЯ БУДЕ ОГОЛОШЕНО

З 21 ГРУДНЯ 2020 РОКУ



Після оплати на персональній сторінці обов’язково треба перевірити факт надходження 
коштів (не пізніше 25.01.2021 року), що є підтвердженням реєстрації 

на участь у пробному ЗНО 2021 року

Учасниками пробного зовнішнього незалежного оцінювання вважаються особи, які 
зареєструвалися для його проходження, вдало та вчасно здійснили оплату



За необхідності учасник пробного ЗНО має право зазначити створення певної(их) 
особливої(их) (спеціальної(их)) умови (умов) натиснувши кнопку:



З 25 березня 2021 року в «Особистому кабінеті учасника ПЗНО» буде
розміщено посилання на друк запрошення-перепустки, в якому вказано

адреси та назви навчальних закладів, де проходитиме пробне ЗНО з
обраних предметів.

Завантажте та роздрукуйте запрошення-перепустку для допуску на пункт 
проведення пробного ЗНО

Для входу в пункт проведення пробного ЗНО учасник повинен пред'явити:
- паспорт (або свідоцтво про народження);

- запрошення-перепустку.



Терміни проведення ПЗНО-2021

Окрім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, кожний зареєстрований 
учасник зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із 

переліку предметів ПЗНО-2021 та на безоплатній основі скористатися сервісом 
«Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання».

10 квітня
українська мова українська мова і література

математика
математика (завдання рівня 

стандарту)

історія України біологія

географія фізика

хімія англійська мова

німецька мова французька мова

іспанська мова



Результати пробного тестування визначатимуться за допомогою
спеціального сервісу «Визначення результатів пробного ЗНО», посилання на

який буде розміщено в «Особистому кабінеті учасника ПЗНО» 

з 10 квітня 2021 року

Для визначення результатів учасникам пробного ЗНО необхідно ввести
відповіді (використовуючи власний бланк відповідей тієї чи іншої

сертифікаційної роботи пробного ЗНО) до вище зазначеного сервісу упродовж: 

10 - 14 квітня 2021 року



Оголошення результатів пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання 

2021 року

16 квітня 2021 року



Інформаційна підтримка

Відділ інформаційних технологій 
Херсонського РЦОЯО

Тел. (0552)46-00-62

email: it.khersontest@gmail.com



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 10.01.2018

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»



Особа, яка планує брати участь у 

зовнішньому незалежному оцінюванні та 

потребує адаптації процедури

тестування, має надати відповідний

медичний висновок разом з іншими

реєстраційними документами 



Потребує створення особливих умов. Медичний висновок №123 від 01.03.2019

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 у пунктах 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання

з урахуванням особливостей стану здоров’я особи



установлює категорію особи з особливими освітніми потребами;

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

ЗНО 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 ЗНО);

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

зазначено про необхідність створення особливих умов.

Лікувально-консультативна комісія (ЛКК) 

або медична комісія згідно з рекомендаціями лікаря-спеціаліста:





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

Інформація, що міститься у формі 086-3/о, 

є інформацією з обмеженим доступом 

та не підлягає розголошенню



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

освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання



Надання в письмовій (друкованій) формі

озвучених текстів до завдань

сертифікаційної роботи, що спрямовані на

перевірку сформованості вмінь і навичок,

необхідних для розуміння мови на слух

(аудіювання)

0105

Спільним наказом МОН/МОЗ України від 10.01.2018 № 23/40 були 

внесені зміни до Переліку особливих умов, що створюються для 

осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення ЗНО, 

зокрема: 

Пункт 1 Переліку особливих умов доповнити 

новою позицією такого змісту:



Створення особливих умов залежить від

матеріально-технічних можливостей пунктів проведення

ЗНО, особливостей технології тестування і потребує

розгляду регламентною комісією при Херсонському

регіональному центрі оцінювання якості освіти

У кожному окрузі зовнішнього оцінювання має бути не менше 

1 закладу освіти, будівля, споруди і приміщення яких 

відповідають новим державним нормам ДБН В.2.2-40:2018 

«Інклюзивність будівель і споруд», затвердженим наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

від 30 листопада 2018 року № 327. 


