
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ 

від 18.06.2020 №725-ІX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих 

питань завершення 2019/2020 навчального року» 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 17.06 2020 №496 «Про заборону проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2020 році та виділення коштів для повернення коштів, сплачених за надання 

послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році» 

 

від 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» 

 

від 14.11.2018 №952 «Про деякі категорії осіб з особливими освітніми потребами» 

 

ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО САНІТАРНОГО 

ЛІКАРЯ  УКРАЇНИ 

від 21.05.2020 №24 «Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного 

вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період карантину в 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

 

лист Міністерства оборони України від 12.06.2020 №220/3382 

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

від 12.10.2020 №1262 «Деякі питання проведення в 2020/2021 навчальному році державної 

підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту» 

 

від 15.10.2020 №1274 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти у 2021 році» 

 

від 08.10.2020 №1232 «Деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання з математики» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-IX?fbclid=IwAR0BqwksQT8S3Vu8BM3Kv9je_OhgW4mlltezm5WoMGXv1vEVfUREp2XNG1c#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-IX?fbclid=IwAR0BqwksQT8S3Vu8BM3Kv9je_OhgW4mlltezm5WoMGXv1vEVfUREp2XNG1c#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zaboronu-provedennya-probnogo-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-u-2020-roci-ta-vidilennya-t170620?fbclid=IwAR0pWi1XUH2gzG2u9qAPNnV874UFvjOvs4bkQtCtoy5m4waUrTPbQQTJaLs
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zaboronu-provedennya-probnogo-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-u-2020-roci-ta-vidilennya-t170620?fbclid=IwAR0pWi1XUH2gzG2u9qAPNnV874UFvjOvs4bkQtCtoy5m4waUrTPbQQTJaLs
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zaboronu-provedennya-probnogo-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-u-2020-roci-ta-vidilennya-t170620?fbclid=IwAR0pWi1XUH2gzG2u9qAPNnV874UFvjOvs4bkQtCtoy5m4waUrTPbQQTJaLs
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-z-metoyu-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-i200520-392?fbclid=IwAR2-gbtbMkHC6nf8F8zHcpjH6Gap5ji1DbrB_DZDxO7aSSWVgwRR8krq1TY
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-z-metoyu-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-i200520-392?fbclid=IwAR2-gbtbMkHC6nf8F8zHcpjH6Gap5ji1DbrB_DZDxO7aSSWVgwRR8krq1TY
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-z-metoyu-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-i200520-392?fbclid=IwAR2-gbtbMkHC6nf8F8zHcpjH6Gap5ji1DbrB_DZDxO7aSSWVgwRR8krq1TY
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180952.html
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Postanova-MOZ_24.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Postanova-MOZ_24.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Postanova-MOZ_24.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Postanova-MOZ_24.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Minoborony_peretyn-kordonu.pdf
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35436.html?fbclid=IwAR0z9hnu_8vgFt-1fZ12hJar3mHYGo3wv4GJjMdXdUG8QKJI53eH4dcdZtk
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35436.html?fbclid=IwAR0z9hnu_8vgFt-1fZ12hJar3mHYGo3wv4GJjMdXdUG8QKJI53eH4dcdZtk
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz-1274-Umovy-pryjomu2021.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz-1274-Umovy-pryjomu2021.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/nakaz-MON-1232-Pro-programy-ZNO-z-matematyky.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/nakaz-MON-1232-Pro-programy-ZNO-z-matematyky.pdf


 

від 30.09.2020 №1210 «Про підготовку до проведення у 2021 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти» 

 

від 09.04.2020 №487«Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти» 

 

від 19.02.2020 №246 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки 

України щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання» 

 

від 17.12.2019 №1575 «Про затвердження Змін до Положення про пробне зовнішнє 

незалежне оцінювання» 

 

від 12.12.2019 №1554 «Про затвердження Змін до Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти» 

 

від 04.12.2019 №1513 «Про затвердження програми зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання з математики» 

 

від 09.07.2019 №945 «Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного 

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

 

від 18.02.2019 №221 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 07 грудня 2018 року №1369» 

 

від 14.02.2019 №194/331 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900» 

 

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/nakaz-MON-vid-30.09.2020_1210_na-sajt.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/nakaz-MON-vid-30.09.2020_1210_na-sajt.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/nakaz-MON-vid-30.09.2020_1210_na-sajt.pdf
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE34656?an=1
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE34656?an=1
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE34656?an=1
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/nakaz-MON-246-vid-19.02.2020.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/nakaz-MON-246-vid-19.02.2020.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/nakaz-MON-246-vid-19.02.2020.pdf
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE34287?an=1
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE34287?an=1
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE34286?an=1&fbclid=IwAR3Nwq4s3H9nx-SIldWKBJcGv_5geVC2ZpsFwUirOD2MprIjZEaf24cbMkc
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE34286?an=1&fbclid=IwAR3Nwq4s3H9nx-SIldWKBJcGv_5geVC2ZpsFwUirOD2MprIjZEaf24cbMkc
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE34286?an=1&fbclid=IwAR3Nwq4s3H9nx-SIldWKBJcGv_5geVC2ZpsFwUirOD2MprIjZEaf24cbMkc
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/nakaz-1513_04.12.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/nakaz-1513_04.12.pdf
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33821.html?fbclid=IwAR1ZNLfb_K9-VHlw9010Tr9LT1IDvF-mxDhtiZaXYOoL4xMTD8BojZ6bp70
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33821.html?fbclid=IwAR1ZNLfb_K9-VHlw9010Tr9LT1IDvF-mxDhtiZaXYOoL4xMTD8BojZ6bp70
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33215.html?fbclid=IwAR2x0udOrCSHj9BPr_RPnxLXSbmdC8zFA7F1ABnGqQnzC3iE3DGRU9td8eE
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33215.html?fbclid=IwAR2x0udOrCSHj9BPr_RPnxLXSbmdC8zFA7F1ABnGqQnzC3iE3DGRU9td8eE
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/MON_MOZ.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/MON_MOZ.pdf


від 20.12.2018 №1426 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання 

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

 

від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової 

атестації» 

 

від 07.12.2018 №1353 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо 

зовнішнього незалежного оцінювання» 

 

від 26.06.2018 №696 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» 

 

від 05.02.2018 №99 «Про затвердження Порядку виготовлення та видачі повторних 

документів про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти» 

 

від 10.01.2017 №25 «Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного 

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

 

від 29.08.2016 №1027/900 (спільний з МОЗ) «Деякі питання участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або 

патологічні стани, інвалідність»  

 

від 18.03.2016 №288/189 (спільний з МВС) «Деякі питання охорони пунктів проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання працівниками поліції охорони Національної поліції 

України» 

 

від 11.12.2015 №1277 «Про затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежне 

оцінювання»  

 

від 16.03.2015 №299 «Деякі питання колегіальних робочих органів з питань визначення 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання»  

 

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/MON-vid-20.12.2018-1426.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/MON-vid-20.12.2018-1426.pdf
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32979.html?fbclid=IwAR1p4s9iOPWkWBCkDqDvwZOEpaYy4fphNE0SnVK8rJ9lJBMnlnhUGBf6LCQ
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32979.html?fbclid=IwAR1p4s9iOPWkWBCkDqDvwZOEpaYy4fphNE0SnVK8rJ9lJBMnlnhUGBf6LCQ
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32981.html?fbclid=IwAR2kdCx6FZ4wgHOBlBPSsnHhTE_CdFKKvTjxSFRc4YFUiIukGpg9DQTnahY
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32981.html?fbclid=IwAR2kdCx6FZ4wgHOBlBPSsnHhTE_CdFKKvTjxSFRc4YFUiIukGpg9DQTnahY
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/MON-vid-26.06.2018-696.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/MON-vid-26.06.2018-696.pdf
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31912.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31912.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31912.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29986.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29986.html
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0524-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0524-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0524-16
https://ips.ligazakon.net/document/view/re28139?an=0&ed=2019_12_17
https://ips.ligazakon.net/document/view/re28139?an=0&ed=2019_12_17
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26801.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26801.html


від 03.02.2015 №85 «Про затвердження Порядку використання приміщень закладів освіти 

для проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти» 

 

від 26.12.2014 №1526 «Деякі питання колегіальних робочих органів з підготовки та 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання»  

 

від 25.11.2011 №1354 «Про затвердження Положення про громадське спостереження за 

проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів»  

 

НАКАЗИ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

від 18.12.2020 №217 «Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних робіт з 

української мови, української мови і літератури, історії України, математики та біології 

зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року для осіб із глибокими порушеннями зору, 

які використовували у процесі навчання шрифт Брайля» 

 

від 17.12.2020 №213 «Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з 

розгорнутою письмовою відповіддю сертифікаційних робіт з української мови, 

української мови і літератури та математики зовнішнього незалежного оцінювання 2021 

року для осіб із глибокими порушеннями зору, які використовували у процесі навчання 

шрифт Брайля» 

 

від 16.10.2020 №171 «Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних робіт 

зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року» 

 

від 15.10.2020 №170 «Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 

2021 року» 

 

від 15.10.2020 №169 «Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань 

сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року» 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26620.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26620.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26620.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26716Z.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26716Z.html
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1481-11
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1481-11
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1481-11
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz-UTSOYAO-217-Harakterystyky-robit-ZNO_2021-RKSH-Brajl.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz-UTSOYAO-217-Harakterystyky-robit-ZNO_2021-RKSH-Brajl.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz-UTSOYAO-217-Harakterystyky-robit-ZNO_2021-RKSH-Brajl.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz-UTSOYAO-217-Harakterystyky-robit-ZNO_2021-RKSH-Brajl.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz-UTSOYAO-213-Kryteriyi-otsinyuvannya-ZNO_2021-RKSH-Brajl.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz-UTSOYAO-213-Kryteriyi-otsinyuvannya-ZNO_2021-RKSH-Brajl.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz-UTSOYAO-213-Kryteriyi-otsinyuvannya-ZNO_2021-RKSH-Brajl.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz-UTSOYAO-213-Kryteriyi-otsinyuvannya-ZNO_2021-RKSH-Brajl.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz-UTSOYAO-213-Kryteriyi-otsinyuvannya-ZNO_2021-RKSH-Brajl.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Nakaz-UTSOYAO-171-vid-16.10.2020.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Nakaz-UTSOYAO-171-vid-16.10.2020.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/nakaz-UTSOYAO-170-vid-15.10.2020.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/nakaz-UTSOYAO-170-vid-15.10.2020.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/nakaz-UTSOYAO-170-vid-15.10.2020.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Nakaz-UTSOYAO-169-vid-15.10.2020_na-sajt.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Nakaz-UTSOYAO-169-vid-15.10.2020_na-sajt.pdf


від 24.05.2016 №99 «Про затвердження Методики переведення тестових балів, отриманих 

учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за виконання сертифікаційної роботи, у 

рейтингові оцінки (за шкалою 100 – 200 балів)»  

 

від 26.11.2015 №95 «Про затвердження Умов участі в додатковій сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання»  

 

від 25.03.2015 №24 «Про затвердження Порядку видачі засвідчених копій виконаних 

сертифікаційних робіт» 

 

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/nakaz_99_2016.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/nakaz_99_2016.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/nakaz_99_2016.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/nakaz-95-Umovy-uchasti-v-dodatkovij-sesiyi-2020.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/nakaz-95-Umovy-uchasti-v-dodatkovij-sesiyi-2020.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0024542-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0024542-15

