
Дніпропетровський 
регіональний центр  

оцінювання якості освіти 

ПРЕЗЕНТУЄ 

Реєстрація учасників 
ЗНО-2016  



Основні аспекти  
ЗНО-2016 та реєстрації 



Дніпропетровський регіональний 
центр оцінювання якості освіти  

здійснює обробку реєстраційних 
документів абітурієнтів  

із Дніпропетровської та Запорізької 
областей 

  



Регіон обслуговування Дніпропетровського регіонального 
центру оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО):  

Дніпропетровська та Запорізька області 
Поштова адреса: вул. Новоселівська, 27,  

м. Дніпропетровськ, 49083 
Телефони: (056)790-24-99, (056)790-24-97 (факс) 

Cайт: www.dneprtest.dp.ua 
Е-mail: rc.dnepr@testportal.com.ua 

Група «ВКонтакте»: ЗНО-2016. Офіційна група ДпРЦОЯО 
(http://vk.com/zno_dnepr) 

Сторінка у «Facebook»: Дніпропетровський РЦОЯО  
(https://www.facebook.com/zno.dnepr?ref=hl) 

 



Нормативні документи,  
що  регламентують  реєстрацію 

 1. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання  
та моніторингу якості освіти (Порядок проведення ЗНО), затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095 (у 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 533).  
2. Порядок реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному 
оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки 
України від 11 грудня 2015 р. № 1278, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 05 січня 2016 р. за № 10/28140. 
3. Календарний план підготовки та проведення в 2016 році 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих 
на основі повної загальної середньої освіти, затверджений наказом 
Міністерства освіти і науки України від 05 листопада 2015 р. № 1143. 
4. Умови участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного 
оцінювання, затверджені наказом Українського центру оцінювання якості 
освіти (УЦОЯО) від 26 листопада 2015 р. № 95. 



Учасники ЗНО-2016 

Особи, які зареєструвалися 
для проходження тестування  

Особи (не випускники ЗНЗ 
поточного року), які планують 

вступати до ВНЗ у 2016 році 
(випускники минулих років,  

учні (слухачі, студенти) 
професійно-технічних, вищих 

навчальних закладів),  які вже 
мають або отримають у 

поточному навчальному році 
повну загальну середню освіту 

Випускники старшої 
школи ЗНЗ (шкіл, 

гімназій, ліцеїв тощо) 



Терміни реєстрації 
учасників ЗНО-2016 

з 01 лютого  
до 04 березня  

2016 року 



ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ ЗНО-2016 
(затверджено Наказом МОНУ від 14.09.2015 № 923) 

1. Українська мова і література  
2. Історія України  
3. Математика  
4. Біологія 
5. Географія 
6. Фізика  
7. Хімія 
8. Англійська мова 
9. Іспанська мова 
10. Німецька мова 
11. Російська мова 
12. Французька мова    



Тестові завдання ЗНО укладають 
державною мовою. 

 
За бажанням особи такі завдання надаються 

мовою національних меншин (кримськотатарською, 
молдовською, польською, російською, румунською, 
угорською), якщо цією мовою здійснюють навчання в 
системі загальної середньої освіти (крім завдань з 
української мови і літератури, російської мови та 
іноземних мов). 

 



У 2016 році  
не використовуватимуться 
тести  поглибленого рівня 

складності 
 



Календар ЗНО-2016 
ОСНОВНА СЕСІЯ 

05.05.2016 Українська мова і література 

11.05.2016 Математика 

13.05.2016 Історія України 

03.06.2016 Російська мова 

06.06.2016 Іспанська мова 

07.06.2016 Англійська мова 

08.06.2016 Німецька мова 

09.06.2016 Французька мова 

10.06.2016 Біологія 

13.06.2016 Фізика 

15.06.2016 Географія 

17.06.2016 Хімія 

Оголошення результатів ЗНО 

до 26.05.2016  
з української мови і літератури, 
математики та історії України 

до 18.06.2016  
з російської мови , іноземних мов, 

біології 

до 25.06.2016  з фізики, географії, хімїї 

Додаткова сесія 

14.06.2016 
українська мова  

і література 
16.06.2016 математика 
21.06.2016 історія України 
22.06.2016 російська мова 
23.06.2016 англійська мова 
23.06.2016 іспанська мова 
24.06.2016 німецька мова 
24.06.2016 французька мова 
29.06.2016 біологія 
30.06.2016 фізика 
01.07.2016 географія 
04.07.2016 хімія 

Оголошення результатів ЗНО 
додаткової сесії 

до 8.07.2016 



Перелік навчальних предметів, з яких  
проводиться державна підсумкова атестація (ДПА)  

випускників ЗНЗ ІІІ ступеня у 2015/2016 навчальному році* 

№ 
з/п 

Назва навчального 
предмета 

Форма 
проведення ДПА 

Примітка 

1. Українська мова У формі ЗНО 

2. Іноземна мова 
У навчальних 

закладах 

3. 

Математика 

У формі ЗНО 
 

Випускник має право 
обрати або історію 

України, або 
математику 

незалежно від профілю 
навчального закладу,  

у якому він навчається 

Історія України 

*Перелік затверджено наказом МОН України від 8 жовтня 2015 р. № 1050  «Про внесення 

змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940» 



Випускник ЗНЗ має право скласти 
сертифікаційну роботу і з історії України, 
і з математики, але результат лише однієї 
із них буде зарахований як ДПА.  

Під час роботи з програмою реєстрації 
випускник матиме можливість обрати, 
результат якої сертифікаційної роботи 
буде зарахований йому як ДПА. 



Під час реєстрації  
майбутні учасники ЗНО мають 
можливість обрати не більше 

чотирьох предметів тестування.  

ЗНО з української мови  
і літератури є обов’язковим для 

вступу до будь-якого ВНЗ України! 



  ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ЗНО-2016 буде встановлюватися 

поріг «склав/не склав» для 
кожного з предметів тестування, 

тобто та кількість тестових 
балів, яку може набрати 

мінімально підготовлений 
абітурієнт. 

Пороговий бал 
встановлюватиметься  

експертним шляхом.   



Учасники ЗНО, які отримають результат 
«не склав» з української мови і літератури, 
не допускатимуться до проходження ЗНО  
з предметів, які проводитимуться в червні! 
 

Учасники тестування, які не подолають 
«поріг» з інших предметів, не зможуть 
використати результати ЗНО з цих 
предметів для вступу до ВНЗ. 



Усі абітурієнти, результати 
яких будуть більше 

«порогового бала», отримають 
оцінку за шкалою 100–200 

балів та матимуть право брати 
участь у конкурсному відборі 

для вступу до ВНЗ! 



У 2016 році для вступу до ВНЗ 
абітурієнти подають сертифікати ЗНО 
виключно 2016 року (сертифікати 
ЗНО, видані в попередні роки, під час 
нової вступної кампанії не 
враховуватимуться).  



  
ВНЗ самостійно визначає 

мінімальне значення кількості 
балів сертифіката  

із загальноосвітнього предмета, 
з яким вступник допускається до 

участі в конкурсі! 



Що потрібно для проходження реєстрації 

1. Визначитися з тим, які саме предмети потрібні для вступу до  
обраного ВНЗ на ту чи ту спеціальність. Перелік предметів, 
потрібних для вступу, затверджується Правилами прийому кожного 
окремого ВНЗ до 15 грудня 2015 р. та розміщується на офіційному веб-
сайті ВНЗ. 

2. Ознайомитися з нормативними документами, що регламентують 
реєстрацію для участі в ЗНО-2016, зокрема з Порядком проведення 
ЗНО. Із зазначеними документами можна ознайомитися на сайті ДпРЦОЯО 
(www.dneprtest.dp.ua). 

3. Підготувати пакет реєстраційних документів, оформлений згідно з 
вимогами нормативних документів, що регламентують реєстрацію, 
надіслати зазначений пакет рекомендованим листом у встановлені 
терміни на поштову адресу, указану в програмі реєстрації. 

4. Отримати сертифікат ЗНО-2016. Сертифікат ЗНО-2016 є документом, 
що підтверджує факт реєстрації для участі в ЗНО та надсилається 
учаснику поштою.  



Підставою для реєстрації 
особи для участі в ЗНО  

є оформлена згідно з вимогами 
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА, яка 

містить заяву,  
та КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ, що 

підтверджують достовірність 
зазначених у реєстраційній 
картці персональних даних 



За потреби для консультації  
або технічної допомоги з питань 

реєстрації особа може звернутися до: 

Випускники старшої 
школи ЗНЗ (шкіл, 

гімназій, ліцеїв тощо) 

  

1. Відповідального  
за формування комплектів 
реєстраційних документів  

у навчальному закладі, який вона 
закінчує 

 

Особи (не випускники ЗНЗ 
поточного року), які 

планують вступати до ВНЗ  
у 2016 році  

  

2. Пункту реєстрації 



Оформлення пакета 
реєстраційних документів 



Особам (не випускникам ЗНЗ поточного року), 
які планують вступати до ВНЗ у 2016 році  

Потрібно 
підготувати: 

1.    Копію паспорта*. 
2. Копію атестата або довідку  
з місця навчання**, що підтверджує 
здобуття особою в поточному 
навчальному році  повної загальної 
середньої освіти. 
3.   Дві ідентичні фотокартки для 
документів розміром 3х4 см.  

Реєстраційну картку***. Це можна зробити САМОСТІЙНО  
або звернувшись за допомогою до консультанта  

в пункті реєстрації. 

Потрібно 
сформувати: 



Випускникам старшої школи ЗНЗ 
(шкіл, гімназій, ліцеїв тощо) 

Реєстраційну картку***. Це можна зробити САМОСТІЙНО 
або звернувшись за допомогою до відповідального за 

реєстрацію в ЗНЗ, який закінчують випускники. 

Потрібно 
підготувати: 

1. Копію паспорта* або свідоцтва про 
народження (якщо особі станом на  
01 вересня 2015 р. не виповнилося  
16 років). 
2. Дві ідентичні фотокартки для документів 
розміром 3х4 см.  

Потрібно 
сформувати: 



1. Копію довідки про звернення за захистом в Україні – подають особи, які 
звернулися за захистом в Україні.  

  

3. Довідку з навчального закладу з фотокарткою – подають особи  
з неконтрольованої території, які є учнями (слухачами, студентами) 
загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу, 
розташованого на території, де органи державної влади здійснюють у повному 
обсязі свої повноваження, та втратили документ, що посвідчує особу, і не має 
можливості його відновити.   

*Якщо паспорт відсутній, особи подають 
документи, які його замінюють: 

2. Копію свідоцтва про народження – подають особи з неконтрольованої 
території, які не мали можливості отримати паспорт громадянина України. 

5. Клопотання за відповідною формою від навчального закладу, де надано 
пояснення поважної причини відсутності паспорта в учня, який проходитиме 
державну підсумкову атестацію у формі ЗНО та вказано терміни отримання ним 
паспорта. 

4. Копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або тимчасового 
посвідчення громадянина України, або посвідки на постійне (тимчасове) 
проживання, або посвідчення біженця – для інших осіб. 



 
**Форма довідки  

з місця навчання для 
осіб (не випускників 
ЗНЗ), які отримають 

повну загальну середню 
освіту в поточному 
навчальному році 



***РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 
формується за допомогою 

спеціальної програми, яка буде 
розміщена на офіційному веб-сайті 

Українського центру оцінювання 
якості освіти (УЦОЯО) 

www.testportal.gov.ua 

з 01 лютого 2016 року 



Алгоритм формування  
та оформлення 

реєстраційної картки 
 



1. Зайдіть на сайт УЦОЯО або ДпРЦОЯО та 
натисніть кнопку «Розпочати реєстрацію» 

 



2. Ознайомтеся зі запропонованою 
інформацією, зробіть позначку щодо 
ознайомлення з документами.  
              Натисніть кнопку «Продовжити» 



3. Уважно 
заповніть 

реєстраційну 
форму 

українською 
мовою. 

ПРИКЛАД для осіб (не 
випускників ЗНЗ цього 

року), які бажають 
вступити до ВНЗ 



3. Уважно 
заповніть 

реєстраційну 
форму 

українською 
мовою. 

ПРИКЛАД  
для випускників ЗНЗ 

2016 року 



Дані, що вводяться до реєстраційної форми 
 

1. Прізвище, ім’я, по батькові. 
2. Число, місяць і рік народження. 
3. Тип документа, на підставі якого здійснюється реєстрація. 
4. Номери контактних телефонів. 
5. Поштова адреса, за якою особі може бути надіслана офіційна 

кореспонденція; 
6. Категорія випускника (випускник минулих років, або випускник 

поточного року, або учень (слухач, студент) професійно-
технічного, вищого навчального закладу, або громадянин України, 
який здобуде в поточному навчальному році повну загальну 
середню освіту в навчальному закладі іншої держави). 

7. Відомості про навчальний заклад (для випускників ЗНЗ 
поточного навчального року) або про здобуття повної загальної 
середньої освіти. 

8. Перелік навчальних предметів, із яких особа бажає пройти ЗНО. 
 



Дані, що вводяться до реєстраційної форми 
 

9. Інформація про населений пункт, де перебуватиме особа 
у дні проведення ЗНО з навчальних предметів, результати з 
яких зараховуються як оцінки за державну підсумкову 
атестацію (українська мова і література, історія України або 
математика), з урахуванням якої здійснюватиметься її 
закріплення за пунктами проведення ЗНО з цих навчальних 
предметів (для осіб, не випускників ЗНЗ поточного року, які 
планують вступати до ВНЗ у 2016 році). 
 
10. Інформація про населений пункт, де перебуватиме 
особа під час проведення ЗНО з інших предметів, з 
урахуванням якої здійснюватиметься її закріплення за 
пунктами проведення зовнішнього незалежного оцінювання 
(для всіх категорій учасників). 



За потреби в процесі формування реєстраційної 
картки слід зазначити такі відомості:  

 
 мову національної меншини, якою особа бажає отримати 

завдання сертифікаційної роботи ЗНО; 
 назви навчальних предметів, із яких особі будуть зараховані 

результати ЗНО як оцінки за державну підсумкову атестацію 
(для випускників поточного навчального року);  

 номер і дату висновку про необхідність створення 
особливих (спеціальних) умов для проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання (для осіб з 
особливими освітніми потребами);  

 адресу електронної пошти (особи, які не можуть указати 
відповідну поштову адресу в Україні, із числа осіб, які 
проживають або навчаються за кордоном, або осіб із 
неконтрольованих територій). 



3.1. Уважно введіть особисті дані (ПІБ, 
тип документа, дата народження, 
телефони). 

ПРИКЛАД 



3.2. Уведіть адресу для кореспонденції та електрону адресу 
(за наявності). 
Увага! Потрібно зазначити адресу фактичного 
проживання («прописка» не має значення)! 

ПРИКЛАД 



3.3. Укажіть категорію випускників,  
до якої Ви належите. 

ПРИКЛАД 



3.4. Якщо Ви випускник загальноосвітнього навчального закладу 
2016 року (школи, ліцею, гімназії тощо), зазначте  потрібні 
відомості та оберіть із запропонованого списку назву свого 
навчального закладу. 

Інші категорії випускників свій навчальний заклад із списку не 
обирають! 

ПРИКЛАД  
для випускників ЗНЗ 

2016 року 



ПРИКЛАД  
для випускників ЗНЗ 

2016 року 

3.5. Оберіть предмети для складання ДПА (математику або 
історію України). Українська мова і література обирається 
автоматично. 
За потреби оберіть із списку мову національної меншини, якою 
бажаєте отримати завдання сертифікаційної роботи ЗНО.  



Увага! Якщо випускник ЗНЗ обирає для складання 
ЗНО і математику, і історію України, потрібно 
зазначити, який саме предмет він хоче, щоб 
було зараховано як ДПА! 

ПРИКЛАД  
для випускників ЗНЗ 

2016 року 



3.5. Оберіть предмети ЗНО, тестування з яких 
проводитиметься в травні (за потреби оберіть із 
списку мову національної меншини, якою бажаєте 
отримати завдання сертифікаційної роботи ЗНО). 

ПРИКЛАД для осіб  
(не випускників ЗНЗ цього 

року), які бажають 
вступити до ВНЗ 



ПРИКЛАД для осіб  
(не випускників ЗНЗ цього 

року), які бажають 
вступити до ВНЗ 

3.6. Укажіть інформацію про населений 
пункт, де Ви перебуватиме під час 
проведення ЗНО в травні. 



3.7. Оберіть предмети ЗНО, тестування з яких 
проводитиметься в червні (за потреби 
оберіть із списку мову національної меншини, 
якою бажаєте отримати завдання 
сертифікаційної роботи ЗНО). 
. 
 

ПРИКЛАД 



3.8. Укажіть інформацію про населений пункт, 
де Ви перебуватимете під час проведення ЗНО  
в червні. 

ПРИКЛАД 



Увага! Якщо Ви потребуєте особливих умов 
проходження ЗНО і маєте відповідний висновок 
закладу охорони здоров’я, заповніть необхідні 
поля. 
 

ПРИКЛАД 



3.9. Уважно перевірте введену 
інформацію та натисніть кнопку 
«Зберегти»  
 

ПРИКЛАД 



4. Після введення потрібних даних до реєстраційної 
форми роздрукуйте: 
• КОНТРОЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ; 
• БЛАНК РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ. 



Контрольно-
інформаційний лист 

містить у собі: 
1) номер роздрукованої 
реєстраційної картки;  
2) текст заяви, яку потрібно 
написати у реєстраційній 
картці; 
3) адресу, на яку потрібно 
надіслати реєстраційні 
документи; 
4) рекомендації щодо 
заповнення реєстраційної 
картки та іншу корисну 
інформацію. 



ТЕКСТ ЗАЯВИ ПРО УЧАСТЬ У ЗНО-2016: 
 

Прошу зареєструвати мене для участі в 
зовнішньому незалежному оцінюванні 2016 року. 

Із Порядком проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання та моніторингу якості 
освіти ознайомлений(а). 

Дата                                                                                 Підпис 
  



Особливості 
заповнення 

реєстраційної 
картки 

• Для оформлення реєстраційної картки використовуйте контрольно-інформаційний лист 
(роздруковується під час роботи з програмою).  

• У тексті заяви потрібно засвідчити своє бажання бути зареєстрованим та факт 
ознайомлення з Порядком проведення ЗНО. 

• Написавши заяву, потрібно зазначити у відповідних місцях дату складання заяви та 
поставити ОСОБИСТИЙ ПІДПИС. 

• У графах основної частини реєстраційної картки потрібно зазначити друкованими 
літерами та цифрами серію та номер документа, що посвідчує особу, або документа, що 
його замінює. 

• Для повного оформлення заяви-реєстраційної картки потрібно наклеїти у відповідних 
місцях дві власні ідентичні фотокартки для документів розміром 3х4 см із зображенням, 
що відповідає досягнутому віку. 

 

ПРИКЛАД 



На копіях документів, що подаються для 
реєстрації, повинен бути напис про 

засвідчення документа, що складається 
зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок),  

а також особистий підпис особи, яка 
реєструється, її ініціали та прізвище, 

дата засвідчення копії. 

ПРИКЛАД 



Надсилання реєстраційних 
документів до 

регіонального центру 
 



Відправлення документів  
до регіонального центру 

Випускники старшої 
школи ЗНЗ (шкіл, 

гімназій, ліцеїв 
тощо) 

 Віддають 
підготовлені 

документи 

Відповідальному  
за реєстрацію в ЗНЗ**** 

 

Особи (не випускники ЗНЗ поточного року), які планують 
вступати до ВНЗ у 2016 р.,  відправляють пакет 

реєстраційних документів САМОСТІЙНО рекомендованим 
листом у встановлені терміни на поштову адресу, указану в 

програмі реєстрації (дата визначається за відтиском штемпеля 
відправлення на поштовому конверті). 



****Відповідальний за реєстрацію в ЗНЗ після 
отримання від випускників реєстраційних 
документів: 
• формує СПИСОК осіб, які проходитимуть 

державну підсумкову атестацію у формі ЗНО 
(список випускників*****); 

• надсилає в установлені строки до 
ДпРЦОЯО****** засвідчений підписом 
керівника та печаткою загальноосвітнього 
навчального закладу список випускників  і 
комплекти їхніх реєстраційних документів 
(дата визначається за відтиском штемпеля 
відправлення на поштовому конверті). 



 
*****СПИСОК  

осіб, які проходитимуть 
державну підсумкову 

атестацію  
у формі ЗНО 



******Реєстраційні документи  
потрібно відправити на таку адресу: 

  

Дніпропетровський 
регіональний центр 

оцінювання якості освіти; 
а/с 374, 

м. Дніпропетровськ,  
Дніпропетровська область,  

49000 



Факт надходження реєстраційної 
картки до пункту обробки 

регіонального центру оцінювання 
якості освіти є підставою  

для опрацювання персональних 
даних  у процесі підготовки  

та проведення ЗНО, їх використання 
під час прийому на навчання 

відповідно  до вимог Закону України  
«Про захист персональних даних» 



Додаткові документи, 
потрібні для реєстрації 
окремих категорій осіб 

 



1. Оригінал висновку, виданий органом або 
закладом охорони здоров'я, із зазначенням 
особливих (спеціальних) умов  проходження ЗНО – 
для осіб з особливими освітніми потребами, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ створення особливих (спеціальних) 
умов проходження ЗНО (наприклад, проходження 
ЗНО в аудиторіях, розташованих на нижніх поверхах 
пунктів тестування, проходження ЗНО в аудиторіях, 
де здійснюється сурдопереклад) і вказали про це в 
реєстраційній картці. 



2. Копія свідоцтва про зміну імені 
та/або свідоцтва про шлюб та/або 
свідоцтва про розірвання шлюбу – 
для осіб, у документах яких є 
розбіжності в персональних даних. 

 
3. Завірений нотаріально переклад 

українською мовою документів, 
наданих для реєстрації, – для осіб, які 
подають документи, оформлені 
іноземною мовою. 



Інформування  
про результати реєстрації  



За умови успішної реєстрації ДпРЦОЯО 
надішле  кожному зареєстрованому 

учаснику ЗНО: 
 

• реєстраційне повідомлення учасника 
ЗНО;  

• Сертифікат ЗНО-2016;  
• інформаційний бюлетень «Зовнішнє 

незалежне оцінювання. 2016 рік». 



  

  

СЕРТИФІКАТИ ЗНО-2016  
ТА ІНФОРМАЦІЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ 

надсилаються: 

Особам (не випускникам ЗНЗ 
поточного року), які 

планують вступати до ВНЗ  
у 2016 році  

За адресою для 
кореспонденції, 

зазначеною  
в реєстраційній картці 

Випускникам старшої 
школи ЗНЗ (шкіл, 

гімназій, ліцеїв тощо) 

За адресою ЗНЗ, де вони 
навчаються. 

Особа відповідальна за 
реєстрацію в ЗНЗ видає 
конверти випускникам.  

 



Для кожного учасника 
зовнішнього оцінювання  

на офіційному веб-сайті 
УЦОЯО (www.testportal.gov.ua) 

 створюється інформаційна 
сторінка, доступ до якої 

здійснюється за номером 
сертифіката та PIN-кодом, 

указаним у ньому 



Інформаційна сторінка є особистим 
джерелом інформації для кожного 
учасника ЗНО. Вона містить у собі 

реєстраційні дані абітурієнта, з неї 
учасники ЗНО, починаючи  

з середини квітня, роздруковують 
запрошення-перепустки до пунктів 

тестування, після проходження ЗНО  
– інформаційні картки  

з результатами зовнішнього 
оцінювання 



Увага! 

Усі учасники ЗНО 
мають 

ознайомитися  
зі змістом 

інформаційного 
бюлетеня  

«Зовнішнє незалежне 
оцінювання. 2016 

рік».  
Це допоможе успішно  

пройти ЗНО! 

Сертифікат ЗНО-2016 
потрібно ретельно 

зберігати!  
Без цього документа 
неможливо пройти 

ЗНО та вступити  
до ВНЗ.  

 Ламінувати 
Сертифікат  
не можна! 



Внесення змін  
до реєстраційних даних 



До 18 БЕРЕЗНЯ 2016 року,  
якщо виникне така потреба 

(зміна предмета(-ів) 
тестування, персональних даних 

тощо), учасники ЗНО можуть 
уносити зміни до реєстраційних 

даних, здійснивши 
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ 



ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИК 
ЗНО ПОВИНЕН: 

1) зазначити зміни в реєстраційній картці, розміщеній 
на інформаційній сторінці, що створена на офіційному 
веб-сайті УЦОЯО, роздрукувати реєстраційну картку; 

2) оформити реєстраційну картку згідно з вимогами; 
3) сформувати комплект документів, що має містити: 
 реєстраційну картку, сформовану під час 

перереєстрації; 
 отриманий раніше Сертифікат, що анулюється;  
 копію документа, який підтверджує зміни персональних 

даних або відомостей про місце навчання (якщо 
вносяться  такі зміни). 

 



Відмова в реєстрації або 
перереєстрації  



За рішенням регламентної комісії ДпРЦОЯО особі може бути 
відмовлено в реєстрації (перереєстрації) для участі в ЗНО. 

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РІШЕННЯ: 

1) вимога особи внести до реєстраційних даних інформацію, яка не 
передбачена Порядком реєстрації осіб для участі в ЗНО; 
2) ненадання особою документів, що підтверджують 
достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці;  
3) надання особою недостовірної інформації; 
4) подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до 
вимог законодавства не має права на реєстрацію для участі в ЗНО; 
5) відправлення реєстраційних документів після завершення 
встановленого терміну реєстрації (перереєстрації); 
6) неналежне оформлення документів, потрібних для реєстрації; 
7) неможливість створення особливих (спеціальних) умов для 
проходження зовнішнього оцінювання відповідно до висновку, 
виданого закладом або органом охорони здоров’я. 



НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИМИ ПІД ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ  
В ЗНО-2015 БУЛИ ТАКІ ПОМИЛКИ: 

1. ВІДСУТНІСТЬ ПІДПИСУ ПІД ЗАЯВОЮ З ПРОХАННЯМ ПРО 
РЕЄСТРАЦІЮ.  
2. ВІДСУТНІСТЬ ТЕКСТУ ЗАЯВИ У ЗАЯВІ-РЕЄСТРАЦІЙНІЙ КАРТЦІ АБО 
НАПИСАННЯ ТЕКСТУ ЗАЯВИ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ. 
3. НАДАННЯ НЕПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТІВ ТА НЕНАЛЕЖНЕ 
ОФОРМЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ (відсутність фотокарток 
або надання неякісних фотокарток, відсутність копій паспортного 
документа, атестата про повну загальну середню освіту або 
довідки з навчального закладу, відсутність копії документа, що 
підтверджує зміну персональних даних у документах). 

4. НЕНАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОФОРМЛЕНІ ДОВІДКИ З НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ (без підтвердження факту здобуття особою повної 
загальної середньої освіти до кінця поточного навчального року або 
з датою здобуття освіти не в поточному навчальному році).  

5. НАДАННЯ КОПІЇ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ ОСОБАМИ, ЯКІ ЗА 
ВІКОМ МАЛИ ОТРИМАТИ ПАСПОРТ. 



У ВИПАДКУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ  

ПРО ВІДМОВУ В РЕЄСТРАЦІЇ 
(перереєстрації) особі буде надіслано 

рекомендованим поштовим 
відправленням: 

‒ повідомлення, де буде зазначено 
причину відмови; 

‒ документи, надані нею для реєстрації.  

 



У випадку отримання особою 
повідомлення про відмову в реєстрації 

потрібно:  
‒ усунути причини, що стали підставою 

для відмови (будуть зазначенні  
в повідомленні); 

‒ до 18 березня 2016 року надіслати  
до регіонального центру оновлений 
комплект реєстраційних документів.  

 



Реєстрація  
окремих категорій осіб  

та відмова від реєстрації 



1) у РІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ (випускники 
поточного року навчального закладу системи загальної середньої освіти 
України або його підрозділу, що розташований за кордоном, випускники 
закордонних навчальних закладів, учасники міжнародної програми з обміну 
тощо) та не можуть взяти участь в основній сесії ЗНО з окремого(-их) 
навчального(-их) предмета(-тів); 
2) за РЕЛІГІЙНИМИ ПЕРЕКОНАННЯМИ не можуть взяти участь в 
основній сесії ЗНО з окремого(-их) навчального(-их) предмета(-тів), що 
проводиться в певні дні; 
3) не МАТИМУТЬ МОЖЛИВОСТІ ПРОЙТИ ЗНО ПІД ЧАС ОСНОВНОЇ СЕСІЇ У 
ЗВ’ЯЗКУ З УЧАСТЮ В МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗАХОДАХ 
(змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), що підтверджується 
відповідними документами. 

ДЛЯ УЧАСТІ В ДОДАТКОВІЙ СЕСІЇ ЗНО  
реєструються в термін  

з 01 лютого до 04 березня 2016 р. ОСОБИ, які: 



Зазначені особи разом  
із реєстраційними документами 

мають надіслати до ДпРЦОЯО заяву 
щодо надання можливості пройти ЗНО  

з певного(-их) предмета(-ів) під час 
додаткової сесії та один із документів, 

що підтверджує причину, яка 
унеможливлює участь в основній сесії 



1. Особи, які в поточному році 
навчаються за кордоном та не 
мають можливості пройти ЗНО під 
час основної сесії зовнішнього 
оцінювання, повинні додати до 
реєстраційних документів довідку, 
що підтверджує факт навчання за 
кордоном. 



2. Особи, які за релігійними 
переконаннями не можуть узяти участь 
в основній сесії ЗНО з одного чи кількох 
предметів, повинні додати до 
реєстраційних документів клопотання 
релігійного управління (центру), що діє 
згідно із законодавством України про 
свободу совісті та релігійні організації.  



3. Особи, які  не зможуть пройти ЗНО під час 
основної сесії у зв’язку з участю в міжнародних, 
всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, 
олімпіадах тощо), повинні додати до 
реєстраційних документів копію наказу або 
іншого розпорядчого документа про участь у 
міжнародних, всеукраїнських заходах, що 
включені до офіційних заходів Міністерства освіти 
України, Міністерства культури України, 
Міністерства молоді та спорту України, де 
зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи та 
період проведення відповідного заходу. 



Якщо випускник минулих років або учень 
(слухач, студент) професійно-технічного, вищого 
навчального закладу через певні причини  
не може взяти участь у ЗНО, то він повинен до 
18.03.2016 надіслати до ДпРЦОЯО раніше 
отриманий Сертифікат і заяву про відмову  
в реєстрації. 



Випускники  ЗНЗ поточного року  
не можуть відмовитися  

від реєстрації для участі в ЗНО,   
тому що для отримання атестата їм 
потрібно  скласти ДПА у формі ЗНО  

з 2-х предметів! 



Бажаємо 

успіхів! 


