
 

ПАМ’ЯТКА  
для відповідального  

за формування комплектів 
реєстраційних документів 

осіб, які проходитимуть ДПА 
за освітній рівень повної 

загальної середньої освіти  
у формі ЗНО 



1. Для контролю за станом формування учнями/студентами 
реєстраційних карток, ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ, що супроводжує 
комплекти реєстраційних документів, зайдіть до спеціального 
сервісу, скориставшись кнопкою «Керівникам закладів освіти» на 
сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) 
www.testportal.gov.ua 



2. Уведіть до запропонованих полів логін та пароль, 
сформований УЦОЯО для Вашого навчального закладу 
(Ви користувалися ними, оновлюючи дані про 
навчальний заклад) *, та натисніть кнопку «Вхід». 

*У випадку втрати логіну та пароля зверніться до особи, відповідальної 
за ЗНО у місцевому органі управління освітою, якому підпорядкований 
навчальний заклад.  



3. Ознайомтеся зі змістом вкладок розділу   

1. «Інформація до відома» містить рекомендації, на які потрібно звернути 
увагу. 

2. «Інформація про заклад» містить відомості, які Ви нещодавно 
оновили/перевірили. 

3. «Інформація про регіональний центр» містить назву регіонального центру, 
адресу, на яку потрібно відправити комплекти реєстраційних документів 
випускників, контактний телефон регіонального центру. 

4. «Реєстр карток» надає інформацію про осіб, які, скориставшись 
реєстраційною формою, розміщеною на сайті УЦОЯО, сформували 
реєстраційні картки та зазначили, що є випускниками Вашого навчального 
закладу поточного навчального року, а також надає змогу сформувати 
список осіб, які проходитимуть ДПА у формі ЗНО. 

5. «Інформація про результати реєстрації» - на цій вкладці Ви можете стежити 
за станом реєстрації учнів (слухачів, студентів) Вашого закладу. 

 



3.1. Ознайомтеся з інформацією, наданою у вкладці «Інформація до відома». Вона 
містить корисні відомості щодо реєстрації, а також рекомендації  щодо оформлення 
СПИСКУ осіб, які проходитимуть ДПА у формі ЗНО, та форму КЛОПОТАННЯ щодо 
реєстрації осіб, які мали отримати паспорт, але не отримали його з поважних причин. 
Уважно ознайомтеся з листом МОН від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване 
завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної 
середньої освіти». 

Назва закладу освіти 



Форма клопотання від 
навчального закладу  

з поясненнями причини 
відсутності в учня 

(слухача, студента) 
паспорта (для особи, яка 
повинна була отримати 

паспорт, але не 
отримала його  

з поважних причин) 

ПРИКЛАД 



3.2. За допомогою вкладки «Реєстр карток» можна сформувати реєстр у форматі 
Exсel, відредагувати його* та використати для формування СПИСКУ осіб, які 
проходитимуть ДПА формі ЗНО, свого навчального закладу. *Інформацію про осіб, які 
сформували більше однієї реєстраційної картки, буде зазначено в реєстрі відповідно до 
кількості сформованих карток; потрібно видалити зайві записи - відредагувати список 
відповідно до номерів реєстраційних карток, наданих учнями (слухачами, студентами) 
на папері. У реєстрі також можуть бути ПІБ осіб, які вказали Ваш навчальний заклад 
помилково, тому потрібно видалити їх дані з Exсel реєстру.  



Реєстр у форматі Exсel, який можна редагувати 



3.3. За допомогою вкладки «Інформація про результати реєстрації»  
Ви можете стежити за станом реєстрації учнів (слухачів, студентів) Вашого 
закладу, а також завантажити список осіб, які зареєстровані для участі  
в ЗНО. 

ПРИКЛАД 



Бажаємо успіху  
та дякуємо за увагу! 


