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І. Основні аспекти  

ЗНО-2017  

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 
Телефони: (056)790-24-99, (056)790-24-97 (факс) 

Cайт: www.dneprtest.dp.ua 

Е-mail: rc.dnepr@testportal.gov.ua 

Група «ВКонтакте»: ЗНО 2017. Офіційна група 

ДпРЦОЯО (http://vk.com/zno_dnepr) 
Сторінка у «Facebook»:  

Дніпропетровський РЦОЯО  

(https://www.facebook.com/zno.dnepr?ref=hl) 
 



Основні нормативні документи, 

що  регламентують  реєстрацію  

1. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 серпня 2004 р. № 1095 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 8 липня 2015 р. № 533, із змінами, внесеними згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1033).  

2. Календарний план підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти 

і науки України від 31.08.2016 р. № 1055. 

3. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (Порядок 

проведення ЗНО), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 

від 10 січня 2017 року № 25. 



Учасники ЗНО-2017: 

особи, які 

зареєструвалися для 

проходження тестування  

особи, які НЕ є ВИПУСКНИКАМИ 
ЗНЗ ПОТОЧНОГО РОКУ 

(випускники минулих років, учні 
(слухачі, студенти) професійно-

технічних, вищих навчальних 
закладів, випускники поточного 
навчального року закордонних 
навчальних закладів), які вже 

мають або отримають у 
поточному навчальному році 

повну загальну середню освіту 
(атестат) 

випускники старшої 
школи загальноосвітніх 

навчальних закладів 
(ЗНЗ) України 2017 року 

(шкіл, гімназій, ліцеїв 
тощо) 



з 6 лютого  

до 17 березня  

2017 року 

Внесення змін до 
реєстраційних даних 

можливе до  
31 березня 2017 року 

Терміни реєстрації 

учасників ЗНО-2017 



Дата проведення Предмет  

ЗНО 

23 травня українська мова  

і література 
25 травня іспанська мова 

25 травня німецька мова 

25 травня французька мова 

29 травня англійська мова 

31 травня математика 
  2 червня історія України 
  6 червня російська мова 

  8 червня біологія 

12 червня географія 

14 червня фізика 

16 червня хімія 

Календар ЗНО-2017 

з 03.07.2017 до 17.07.2017 за окремим графіком* 

Терміни проведення додаткової сесії 

*Детальний графік буде оприлюднено до 28 квітня 2017 року 



Тести укладаються 

державною мовою  

(крім тестів з російської  
а іноземних мов). 

 

За бажанням особи, тести їй надаються 

мовою національної меншини,  

якщо цією мовою здійснюється навчання  

в системі загальної середньої освіти України  

(крім завдань з української мови і літератури, 

російської мови та іноземних мов). 

 



Результати ЗНО з української 
мови і літератури   є  обов’язковими  

для вступу до будь-якого вищого 
навчального закладу (ВНЗ) України! 

Під час реєстрації  

майбутні учасники ЗНО 

мають можливість 

обрати не більше 

чотирьох предметів 

тестування.  



   Під час реєстрації 

випускники ЗНЗ 2017 року 

матимуть можливість обрати, 

результат якої сертифікаційної 

роботи буде зарахований  

їм як ДПА*. 

   
Увага! *Просимо віднестися до 

цього вибору з максимальною 

відповідальністю та приділити йому 

якомога більше уваги. 

ЗНО та ДПА 



Випускники старшої школи ЗНЗ 2017 року мають 

право на зарахування результатів ЗНО як 

результатів державної підсумкової атестації (ДПА)  

з предметів: 
– українська мова; 

– математика або історія України (період XX – 

початок XXI століття) – незалежно від профілю ЗНЗ; 

– ще одного із навчальних предметів – за 

власним вибором випускника.  

ЗНО та ДПА 

 Увага!  

Якщо випускнику потрібно скласти  

і математику, і історію України, він може обрати один 

із цих предметів 2-м предметом ДПА, а інший – 3-м. 



Скорочений алгоритм 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 2016 року та розміщується на 
офіційному веб-сайті ВНЗ. 

2. Ознайомитися з нормативними документами, що регламентують 
реєстрацію для участі в ЗНО-2017, зокрема з Порядком  
проведення ЗНО.  

3. Підготувати пакет реєстраційних документів, оформлений згідно 
з вимогами нормативних документів, що регламентують реєстрацію, 
надіслати зазначений пакет рекомендованим листом  
у встановлені терміни до ДпРЦОЯО. 

4. Отримати сертифікат ЗНО-2017. Сертифікат ЗНО-2017  

є документом, що підтверджує факт реєстрації для участі в ЗНО  

та надсилається учаснику поштою.  



У разі потреби за 
консультацією або технічною 

допомогою з питань реєстрації 
особа може звернутися  

до пункту реєстрації  
або загальноосвітнього 
навчального закладу,  
у якому навчається. 



ІІ. Формування  

пакета реєстраційних 

документів 



Особам, які не є випускниками ЗНЗ 

поточного року та бажають 

зареєструватися  

для складання ЗНО-2017 

Реєстраційну картку.  
Це можна зробити САМОСТІЙНО або, 

 звернувшись за допомогою до пункту реєстрації. 

1. Копію атестата або,  

якщо особа отримає атестат у поточному навчальному 
році, — оригінал довідки з місця навчання, що підтверджує 

здобуття особою в поточному навчальному році  повної 

загальної середньої освіти.  

2. Копію паспорта громадянина України, а в разі його 

відсутності – один з документів, зазначених  

у пункті 2 розділу IV Порядку проведення ЗНО. 

3. Дві ідентичні фотокартки для документів розміром  

3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку. 

Потрібно 

підготувати: 

Потрібно 

сформувати: 

або 



Випускникам старшої школи ЗНЗ 
2017 року (шкіл, гімназій, ліцеїв тощо) 

Реєстраційну картку.  
Це можна зробити САМОСТІЙНО або,  

звернувшись за допомогою до відповідального за 

реєстрацію в ЗНЗ, який закінчують випускники. 

1. Копію паспорта громадянина України (копію 

свідоцтва про народження, якщо випускнику станом на  

1 вересня 2016 року не виповнилося 16 років і він ще 

не отримав паспорт). У разі відсутності паспорта 

громадянина України, особа подає один з документів, зазначених 

у пункті 2 розділу IV Порядку проведення ЗНО. 

2. Дві ідентичні фотокартки для документів розміром 

3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку. 

Потрібно 

підготувати: 

Потрібно 

сформувати: 

або 

або 

або 



Якщо паспорт відсутній, особи подають  

один з документів, що його замінює  
(пункті 2 розділу IV Порядку проведення ЗНО) : 

1. Копію свідоцтва про народження (для осіб, яким 

станом на 01 вересня року, що передує року їх участі  

в зовнішньому оцінюванні, не виповнилося 16 років, та осіб, 

які не мали можливості отримати паспорт громадянина 

України у зв’язку з тим, що проживають на тимчасово 

окупованій території або в  населених пунктах, зазначених 

у Переліку населених пунктів, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, та Переліку населених пунктів, що 

розташовані на лінії зіткнення). 

2. Копію паспортного або іншого документа, що 

посвідчує особу (для іноземців та осіб без 

громадянства). 

3. Копію довідки про звернення за захистом в Україні 

(для особи, яка звернулася за захистом в Україні). 



Довідка  
з навчального закладу  

з фотокарткою  
(для осіб з неконтрольованої 

території, які є учнями 
(слухачами, студентами) 

загальноосвітніх,  
професійно-технічних,  

вищих навчальних закладів, 
розташованих на території,  
де органи державної влади 

здійснюють у повному обсязі  
свої повноваження,  

та втратили документ, що 
посвідчує особу, і не мають 
можливості його відновити) 

(за формою, що наведена  
у додатку 2  

до Порядку проведення ЗНО).  
. 



Довідка з місця 

навчання,  

яка підтверджує,  

що особа здобуде 

повну загальну 

середню освіту  

в поточному 

навчальному році  
(за формою, що наведена  

у додатку 3  

до Порядку проведення ЗНО).  



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.  



РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

формується за допомогою 

реєстраційної форми,  

яка буде розміщена на сайті  

Українського центру оцінювання 

якості освіти (УЦОЯО)  

www.testportal.gov.ua 

та на нашому сайті 

(www.dneprtest.dp.ua)  

з 6 лютого 2017 року. 



Алгоритм формування  

та оформлення 

реєстраційної картки 

 



1. Зайдіть на сайт УЦОЯО  

або на наш сайт та 

скористайтеся сервісом 

«Зареєструватися». 

 



2. Почніть реєстрацію з ознайомлення  

із запропонованою інформацією, зробіть позначку 

щодо ознайомлення з документами. 
 

3. Оберіть категорію випускника  

та натисніть кнопку «Далі». 
 



4. Уважно 

заповніть 

реєстраційну 

форму 

українською 

мовою та 

натисніть 

кнопку 

«Далі». 

ПРИКЛАД  
для випускників  

ЗНЗ 2017 року. 



4. Уважно 

заповніть 

реєстраційну 

форму 

українською 

мовою, та 

натисніть 

кнопку 

«Далі». 

ПРИКЛАД  
для осіб, які не 

є випускниками 

ЗНЗ поточного 

року. 



1) прізвище, ім’я, по батькові;               

2) число, місяць і рік народження; 

3) тип, серія (за наявності) та номер документа, на підставі якого здійснюється 

реєстрація; 

4) номери контактних телефонів; 

5) поштова адреса, за якою особі може бути надіслана офіційна кореспонденція; 

6) категорія випускника; 

7) відомості  

- про навчальний заклад і клас, у якому навчається випускник (для випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів поточного навчального року),  

або  

- про здобуття повної загальної середньої освіти (для випускників минулих років, 

учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, випускників 

поточного навчального року закордонних навчальних закладів); 

8) перелік навчальних предметів, вибраних для проходження ЗНО; 

9) назви навчальних предметів, з яких особі будуть зараховані результати 

зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію (для 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного навчального року); 

10) інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа в дні проведення 

ЗНО (для випускників минулих років, учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, 

вищих навчальних закладів, випускників поточного навчального року закордонних 

навчальних закладів). 

  Дані, що вводяться  

до реєстраційної форми: 
 



У разі потреби в процесі формування 

реєстраційної картки слід зазначити  

такі відомості:  

 

1) назву мови національної меншини, якою особа 

бажає отримати завдання сертифікаційної 

роботи; 

2) номер і дату медичного висновку (для осіб з 

особливими освітніми потребами); 

3) адресу електронної пошти та регіональний центр, 

у зоні обслуговування якого буде проходити ЗНО 

(для осіб, які не можуть указати відповідну поштову 

адресу в Україні, з числа осіб, які проживають або 

навчаються за кордоном, або осіб з неконтрольованої 

території). 



4.1. Уважно введіть особисті дані (ПІБ, 

тип, серію (за наявності) та номер 

документа, на підставі якого здійснюється 

реєстрація, дату народження). 

ПРИКЛАД  



4.2. Якщо Ви випускник загальноосвітнього 

навчального закладу 2017 року (школи, ліцею, 

гімназії тощо), уведіть відомості про навчальний 

заклад та клас, у якому навчаєтеся*. 

ПРИКЛАД  
для випускників ЗНЗ 2017 року 

*Закріплення учасників за пунктами проведення ЗНО здійснюється  

з урахуванням адреси обраного навчального закладу. 



4.3. Укажіть поштову адресу, за якою може бути надіслана 

офіційна кореспонденція, електронну адресу та телефони, 

натисніть кнопку «Далі». 

ПРИКЛАД  

      *Випускники ЗНЗ 2017 року вводять цю інформацію для можливості зв'язку 

з ними у разі необхідності, документи, що підтверджують реєстрацію 

(Сертифікат ЗНО-2017 тощо) надсилаються рекомендованим поштовим 

відправленням – за адресою навчального закладу, де вони навчаються.  



4.4. Якщо Ви особа з числа осіб, які проживають або 

навчаються за кордоном, або осіб з неконтрольованої 

території, та не можете вказати відповідну поштову адресу  

в Україні, зазначте назву регіонального центру оцінювання 

якості освіти, в зоні обслуговування якого проходитимете 

ЗНО та вкажіть електрону адресу та телефони*. 

Увага! *Інформація про результати реєстрації даної категорії осіб, не випускників 

ЗНЗ поточного року, надсилається на електронну адресу, указану ними під час 

реєстрації. Індивідуальні конверти з Сертифікатом таких осіб зберігаються в 

регіональному центрі, учасники ЗНО зможуть отримати їх в пунктах проведення 

ЗНО під час проходження першого тестування, або звернувшись до регіонального 

центру до початку проведення ЗНО.  

Інформація про результати реєстрації  (індивідуальні конверти з Сертифікатом) 

даної категорії осіб, з числа випускників ЗНЗ поточного року, надсилаються 

рекомендованим поштовим відправленням – за адресою навчального закладу, де вони 

навчаються.  

 

ПРИКЛАД  



4.5. Якщо Ви не випускник старшої школи ЗНЗ 

поточного року, укажіть інформацію про 

населений пункт, де Ви перебуватиме в дні 

проведення ЗНО*. Натисніть кнопку «Далі». 

ПРИКЛАД  

для осіб, які не є випускниками ЗНЗ  

поточного року  

*Пам’ятайте, що з урахуванням цієї інформації 

здійснюватиметься Ваше закріплення за пунктами 

проведення ЗНО! 



Увага! Якщо Ви ОСОБА З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ та 

ПОТРЕБУЄТЕ створення особливих (спеціальних) умов проходження 

ЗНО (наприклад, проходження ЗНО в аудиторіях, розташованих на перших 

поверхах пунктів тестування, проходження ЗНО в аудиторіях, де 

здійснюється сурдопереклад тощо), заповніть відповідні поля  

у реєстраційній формі та додайте до комплекту реєстраційних 

документів медичний висновок про створення особливих (спеціальних) 

умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою 

первинної облікової документації № 086-3/о, форму якого затверджено 

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-

1710/29840. 

Натисніть кнопку «Далі». 
 



5. Оберіть 

предмети для 

складання ЗНО 

та ДПА* 

(українська мова  

і література 

обирається 

автоматично), 

натисніть 

кнопку «Далі». 

ПРИКЛАД  
для випускників ЗНЗ 2017 року 

*За необхідності, оберіть  

із списку мову національної 

меншини, якою бажаєте 

отримати завдання 

сертифікаційної роботи ЗНО.  



Увага! 

Якщо Ви 

звільнені від 

проходження 

ДПА, 

зробіть 

відповідну 

позначку, оберіть 

предмети для 

складання ЗНО, 

натисніть кнопку 

«Далі»  

ПРИКЛАД  
для випускників ЗНЗ 2017 року 



5. Здійсніть вибір 

предметів, із 

яких Ви бажаєте  

пройти ЗНО 

 (українська мова  

і література 

обирається 

автоматично), 

натисніть кнопку 

«Далі». 

ПРИКЛАД для осіб, які не є 

випускниками ЗНЗ поточного року  

*За необхідності, оберіть  

із списку мову національної 

меншини, якою бажаєте 

отримати завдання 

сертифікаційної роботи ЗНО.  



ПРИКЛАД 

Увага! 

Якщо Ви оберете для 

складання два 

предмети, 

тестування з яких 

проводиться під час 

основної сесії в один 

день (іноземні мови), 

один з обраних 

предметів Ви 

будете складати 

під час додаткової 

сесії ЗНО. 



ПРИКЛАД  

6. Ознайомтеся  

з запропонованою 

інформацією  та, 

обчисливши 

приклад, уведіть 

результат до  

відповідного поля. 

 

 

7. Натисніть кнопку 
«Сформувати 

Реєстраційну картку та 

Контрольно-

інформаційний лист 

(PDF)», завантажте  

та роздрукуйте 

контрольно-

інформаційний лист  

та реєстраційну картку. 



Контрольно-

інформаційний 

лист містить у собі: 

1) номер роздрукованої 

реєстраційної картки;  

2) текст заяви, яку 

необхідно написати у 

реєстраційній картці; 

3) рекомендації щодо 

заповнення реєстраційної 

картки та іншу корисну 

інформацію. 

ПРИКЛАД  
для випускників ЗНЗ 2017 року 



Контрольно-

інформаційний 

лист містить у собі: 

1) номер роздрукованої 

реєстраційної картки;  

2) текст заяви, яку 

необхідно написати  

у реєстраційній картці;  

3) адресу, на яку необхідно 

надіслати реєстраційні 

документи; 

4) рекомендації щодо 

заповнення реєстраційної 

картки та іншу корисну 

інформацію. 

ПРИКЛАД  
для осіб, які не є випускниками ЗНЗ  

поточного року 



ОРІЄНТОВНИЙ ТЕКСТ ЗАЯВИ  

ПРО УЧАСТЬ У ЗНО-2017 

     Прошу зареєструвати мене для участі  

в зовнішньому незалежному оцінюванні 2017 року.  

Із Порядком проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти ознайомлений(а). 

Дата                                                 Підпис  



• До початку рукописного 

оформлення реєстраційної картки, 

потрібно перевірити правильність 

даних, які було введено за допомоги 

клавіатури, та, при виявленні 

помилки(-ок), потрібно  виправити 

її(їх), повернувшись до реєстраційної 

форми. 

• У тексті заяви потрібно засвідчити 

своє бажання бути зареєстрованим 

та факт ознайомлення з Порядком 

проведення ЗНО. 

• Написавши заяву, потрібно зазначити 

у відповідних місцях дату написання 

заяви та ПОСТАВИТИ ОСОБИСТИЙ 

ПІДПИС. 

• Для повного оформлення 

реєстраційної картки потрібно 

наклеїти у відповідних місцях дві 

власні ідентичні фотокартки для 

документів розміром 3х4 см із 

зображенням, що відповідає 

досягнутому віку. 

 

Особливості оформлення 

реєстраційної картки 

ПРИКЛАД  

для випускників  

ЗНЗ 2017 року 



• До початку рукописного 

оформлення реєстраційної картки, 

потрібно перевірити правильність 

даних, які було введено за допомоги 

клавіатури, та, при виявленні 

помилки(-ок), потрібно  виправити 

її(їх), повернувшись до реєстраційної 

форми. 

• У тексті заяви потрібно засвідчити 

своє бажання бути зареєстрованим 

та факт ознайомлення з Порядком 

проведення ЗНО. 

• Написавши заяву, потрібно зазначити 

у відповідних місцях дату написання 

заяви та ПОСТАВИТИ ОСОБИСТИЙ 

ПІДПИС. 

• Для повного оформлення 

реєстраційної картки потрібно 

наклеїти у відповідних місцях дві 

власні ідентичні фотокартки для 

документів розміром 3х4 см із 

зображенням, що відповідає 

досягнутому віку. 

 

Особливості оформлення 

реєстраційної картки 

ПРИКЛАД  

для осіб, які  

не є випускниками ЗНЗ 

поточного року 



ІІІ. Надсилання 

реєстраційних 

документів до 

регіонального центру 

 



Випускники 
старшої школи 

ЗНЗ (шкіл, 
гімназій, ліцеїв 

тощо) 

 віддають 

підготовлені 

документи 

Відповідальному  
за формування 

комплектів 
реєстраційних 

документів випускників 
старшої школи в ЗНЗ  

у навчальному закладі, 
який закінчують 

Особи, які не є випускниками ЗНЗ 

поточного року, відправляють пакет 

реєстраційних документів САМОСТІЙНО 

рекомендованим листом у встановлені 

строки (дата визначається за відтиском штемпеля 

відправлення на поштовому конверті) на поштову 

адресу, указану в контрольно-

інформаційному листі (а/с 374, м. Дніпро, 49000). 



Випускники минулих років, учні (слухачі, 

студенти) професійно-технічних, вищих 

навчальних закладів з числа осіб з 

неконтрольованих територій, які можуть 

надати документи лише за допомогою 

електронної пошти, повинні в 

установлений строк надіслати скан-копії 

фотокартки (у такому випадку наклеювати 

фотокартки на реєстраційну картку не потрібно) 
та реєстраційних документів на 

електронну адресу регіонального центру, 

на території обслуговування якого 

бажають проходити ЗНО. 



Випускники ЗНЗ поточного 

року з числа осіб з 

неконтрольованих територій, 

які навчаються екстерном, 

можуть надати скан-копії 

реєстраційних документів та 

фотокартки на електронну 

адресу закладу, у якому 

навчаються (у такому випадку 

наклеювати фотокартки на 

реєстраційну картку не потрібно). 



    Відповідальний за формування 

комплектів реєстраційних документів 

випускників старшої школи в ЗНЗ після 

отримання від випускників реєстраційних 

документів:  
• формує «СПИСОК осіб, які проходитимуть 

державну підсумкову атестацію за освітній рівень 

повної загальної середньої освіти у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання»; 

• надсилає в установлені строки до ДпРЦОЯО цей 

СПИСОК, засвідчений підписом керівника та 

печаткою ЗНЗ, і комплекти їхніх реєстраційних 

документів (дата подання визначається за 

відтиском штемпеля відправлення на поштовому 

конверті). 



 
Форма  

СПИСКУ 

осіб, які проходитимуть 

ДПА у формі ЗНО 



Факт надходження реєстраційної 

картки до пункту обробки ДпРЦОЯО 

є підставою для опрацювання 

персональних даних у процесі 

підготовки та проведення ЗНО,  

їх використання під час прийому на 

навчання до ВНЗ відповідно до 

вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 



ІV. Додаткові документи, 

потрібні для реєстрації 

окремих категорій осіб 



1. Медичний висновок про створення 

особливих (спеціальних) умов для 

проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання за формою первинної 

облікової документації № 086-3/о, форму 

якого затверджено 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  

№ 1707/29837-1710/29840 — додають до 

основних реєстраційних документів 

ОСОБИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ, які ПОТРЕБУЮТЬ створення 

особливих (спеціальних) умов 

проходження ЗНО (наприклад, 

проходження ЗНО в аудиторіях, 

розташованих на першому поверсі 

пункту тестування, проходження ЗНО  

в аудиторіях, де здійснюється 

сурдопереклад тощо).  

      Якщо особа з особливими освітніми 

потребами НЕ ПОТРЕБУЄ створення 

особливих (спеціальних) умов 

проходження ЗНО, вона готує стандартний 

комплект реєстраційних документів.  



2. Копію свідоцтва  

про зміну імені, та/або 

свідоцтва про шлюб, та/або 

свідоцтва про розірвання 

шлюбу  

ДОДАЮТЬ  

до основних реєстраційних 

документів особи,  

у документах яких  

є розбіжності в персональних 

даних (змінювалося прізвище, 

ім’я, по батькові). 



        3. Копію нотаріально 

засвідченого перекладу 

українською мовою  

документів,  

наданих для реєстрації,  

ДОДАЮТЬ  

до реєстраційних документів особи,  

які подають копії документів, 

оформлених іноземною мовою. 



4. Заяву щодо надання можливості пройти ЗНО  

з певного(-их) предмета(-ів) під час додаткової сесії,  

у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь  

в основній сесії, та документ, що підтверджує цю причину,  

 ДОДАЮТЬ  

до основних реєстраційних документів особи,  

які у рік проведення ЗНО  

навчаються за кордоном  

або  

за релігійними переконаннями не можуть взяти участь 

в основній сесії ЗНО з окремих навчальних предметів,  

що проводиться в певні дні,  

або у період основної сесії ЗНО з окремих навчальних предметів  

братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах 

(змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо),  
включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України,  

Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України,  

складатимуть державні іспити, перебуватимуть за кордоном,  

та не зможуть пройти ЗНО у встановлені строки. 



V. Інформування  

про результати 

реєстрації  



За умови успішної реєстрації, 

ДпРЦОЯО надішле  кожному 

зареєстрованому учаснику ЗНО: 

 
• Сертифікат ЗНО-2017;  

• реєстраційне повідомлення учасника ЗНО;  

• інформаційний бюлетень «Зовнішнє 

незалежне оцінювання. 2017 рік». 



  

СЕРТИФІКАТИ ЗНО-2017  

ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 

надсилаються: 

випускникам старшої 
школи ЗНЗ 2017 року 
(шкіл, гімназій, ліцеїв 

тощо) 

за адресою ЗНЗ, де вони 

навчаються; 

вручення індивідуальних 

конвертів випускникам 

забезпечують навчальні 

заклади. 

особам, які не є  
випускниками ЗНЗ 

поточного року 

  

за адресою для 

кореспонденції, 

зазначеною ними  

в реєстраційній картці. 



Для кожного учасника 

зовнішнього оцінювання  

на сайті УЦОЯО 

(www.testportal.gov.ua) 
 створюється 

інформаційна сторінка, 

доступ до якої 

здійснюється за номером 

сертифіката та PIN-кодом, 

указаним у ньому. 
Зайти на інформаційну  

сторінку також можна 

скориставшись кнопкою на 

нашому сайті 
(www.dneprtest.dp.ua) . 

.   

  



Інформаційна сторінка  

є особистим джерелом 

інформації  

для кожного учасника ЗНО.  

Вона містить у собі 

реєстраційні дані абітурієнта,  

з неї учасники ЗНО 

роздруковують*  

запрошення-перепустки до 

пунктів ЗНО,  

а після проходження ЗНО  

– інформаційні картки з 

результатами ЗНО. 

*Запрошення-перепустка НЕ надсилається 

поштою, а розміщується на інформаційній 

сторінці учасника ЗНО (до 28 квітня 2017 року). 



Увага! 

Усі учасники 

ЗНО мають 

ознайомитися  

зі змістом 

інформаційного 

бюлетеня  

Це допоможе 

успішно   

пройти ЗНО! 

Сертифікат ЗНО-2017 

необхідно ретельно 

зберігати!  

Без цього документа 

неможливо пройти 

ЗНО та вступити  

до ВНЗ.  

 Ламінувати 
Сертифікат не 

можна! 



До 31 БЕРЕЗНЯ 2017 року,  

якщо виникне така потреба 

(зміна предмета(-ів) 

тестування, персональних 

даних тощо), учасники ЗНО 

можуть уносити зміни до 

реєстраційних даних, 

здійснивши 

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ. 



         Для перереєстрації потрібно:  

1. Внести зміни до реєстраційних даних  за допомогою спеціального 

сервісу, розміщеного на сайті УЦОЯО.  

2. Сформувати та оформити нову реєстраційну картку. 

3. Повторно підготовити комплект реєстраційних документів, що має 

містити:  

–  нову реєстраційну картку; 

– отриманий раніше Сертифікат ЗНО-2017, що анулюється; 

– інші реєстраційні документи, які подавалися під час попередньої 

реєстрації (у випадку зміни персональних даних або відомостей про 

місце навчання, а також особливих умов проходження ЗНО, 

додається документ, що підтверджує ці зміни). 

          

Новий комплект реєстраційних документів:  

– випускники  ЗНЗ поточного року віддають  

відповідальному за реєстрацію у своєму навчальному  

закладі для подальшої відправки до ДпРЦОЯО; 

– особи, які не є випускниками ЗНЗ поточного року  

відправляють документи до ДпРЦОЯО самостійно. 



VІ. Реєстрація  

окремих категорій осіб  



ДЛЯ УЧАСТІ В ДОДАТКОВІЙ СЕСІЇ ЗНО в основний період 

реєстрації (перереєстрації) реєструються особи, які  

НЕ МОЖУТЬ ПРОЙТИ ЗНО ПІД ЧАС ОСНОВНОЇ СЕСІЇ  
у зв’язку з тим, що: 

 1) обрали для проходження ЗНО два навчальних предмети, зовнішнє 

оцінювання з яких проводиться під час основної сесії в один день; 

2) у рік проведення ЗНО навчаються за кордоном; 

3) за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у ЗНО з 

окремого(-их) навчального(-их) предмета(-ів), що проводиться в певні дні; 

4) вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов 

проходження ЗНО, що можуть бути забезпечені лише під час 

додаткової сесії; 

5) у період проведення основної сесії ЗНО з окремих навчальних 

предметів: 
– братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах 

(змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, 

Міністерства молоді та спорту України; 

– складатимуть державні іспити; 

– перебуватимуть за кордоном.  



Особи, зазначені в підпункті 1 попереднього 

слайду, разом із реєстраційними документами 

мають надіслати до ДпРЦОЯО ЗАЯВУ щодо 

надання можливості пройти ЗНО з певного(-их)  

навчального(-их) предмета(-ів) під час 

додаткової сесії.  

Особи, зазначені в підпунктах 2 – 5 

попереднього слайду, разом із реєстраційними 

документами мають надіслати до ДпРЦОЯО 

ЗАЯВУ щодо надання можливості пройти ЗНО  

з певного(-их) навчального(-их) предмета(-ів) під 

час додаткової сесії та один із документів, що 

підтверджує причину, яка унеможливлює участь  

в основній сесії. 

  



Перелік документів,  

що підтверджують 

причину, яка унеможливлює  

участь в основній сесії. 

 



 1. Особи, які у рік проведення 

ЗНО навчаються за кордоном, та 

не мають можливості пройти ЗНО 

під час основної сесії зовнішнього 

оцінювання, додають до реєстраційних 
документів довідку, що підтверджує 
факт навчання за кордоном, де 
зазначено період навчання. 



2. Особи, які за релігійними 

переконаннями не можуть взяти 

участь у ЗНО з окремого(-их) 

навчального(-их) предмета(-ів), що 

проводиться в певні дні, додають до 
реєстраційних документів клопотання 
релігійного управління (центру), що 
діє згідно із законодавством 
України про свободу совісті та 
релігійні організації. 



3. Особи, які вказали на необхідність 

створення особливих (спеціальних) умов 

проходження ЗНО, що можуть бути забезпечені 

лише під час додаткової сесії додають до 

реєстраційних документів медичний висновок про 

створення особливих (спеціальних) умов для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання 

форми № 086-3/о, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 

України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованої 

в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за  

№ 1707/29837-1710/29840, із зазначенням особливої(-их) 

(спеціальної(-их)) умови, що створюється під час 

проведення додаткової сесії ЗНО. 



4. Особи, які в період проведення основної сесії 

ЗНО з окремих навчальних предметів братимуть 

участь у міжнародних, всеукраїнських заходах 

(змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до 

офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства культури України, Міністерства молоді 

та спорту України додають до реєстраційних 

документів копію наказу або іншого розпорядчого 

документа про участь у міжнародних, всеукраїнських 

заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), 

включених до офіційних заходів Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства культури України, 

Міністерства молоді та спорту України, де зазначено 

прізвище, ім’я, по батькові особи та період 

проведення відповідного заходу. 



5. Особи, які у період проведення основної 

сесії ЗНО з окремих навчальних предметів 
складатимуть державні іспити, додають 

до реєстраційних документів довідку з 

навчального закладу, де вказано, що 

заявник дійсно навчається в цьому 

навчальному закладі, а також дату 

складання ним державного іспиту, яка 

збігається з датою проведення ЗНО з 

певного навчального предмета. 



6. Особи, які у період 

проведення основної сесії 

ЗНО з окремих навчальних 
предметів перебуватимуть 

за кордоном, додають до 

реєстраційних документів 
документ, що підтверджує 

необхідність перебування 

за кордоном у день 

проведення ЗНО з певного 

навчального предмета.  



Рішення про реєстрацію особи для участі  
в додатковій сесії ЗНО приймає 

регламентна комісія при ДпРЦОЯО.  
 

Повідомлення про прийняте регламентною 

комісією рішення щодо участі особи  

в додатковій сесії з певних навчальних 

предметів, надсилається їй разом із іншими 

документами, що підтверджують реєстрацію. 

 



VІІ. Відмова в реєстрації 

або перереєстрації  



Особі може бути відмовлено  

в реєстрації (перереєстрації) для участі в 

ЗНО на підставі: 
1) ненадання документа(ів), що підтверджує(ють) 

достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній 

картці; 

2) надання недостовірної інформації; 

3) подання реєстраційних документів особою, яка 

відповідно до вимог законодавства не має права на участь 

у зовнішньому оцінюванні; 

4) відправлення реєстраційних документів після 

завершення встановленого строку реєстрації 

(перереєстрації); 

5) неналежного оформлення документів, необхідних для 

реєстрації; 

6) неможливості створення особливих (спеціальних) умов 

для проходження ЗНО відповідно до медичного висновку.  



НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИМИ ПІД ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ 

УЧАСТІ В ЗНО-2016 БУЛИ ТАКІ ПОМИЛКИ: 

1. ВІДСУТНІСТЬ ПІДПИСУ ПІД ЗАЯВОЮ З ПРОХАННЯМ ПРО 

РЕЄСТРАЦІЮ.  

2. ВІДСУТНІСТЬ ТЕКСТУ ЗАЯВИ В 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 разі прийняття рішення про відмову  

в реєстрації (перереєстрації), 

 особі рекомендованим листом 

надсилається* індивідуальний конверт,  

що містить: 

1) витяг з протоколу засідання регламентної комісії, у якому 

зазначено причину відмови; 

2) документи, надіслані нею для реєстрації (перереєстрації); 

3) реєстраційну картку (без частини, що містить заяву); 

4) копію медичного висновку, завірену підписом секретаря 

регламентної комісії та печаткою регіонального центру 

(для осіб з особливими освітніми потребами, яким 

неможливо створити особливі (спеціальні) умови). 

*Випускникам  ЗНЗ поточного року конверт з відмовою 

надсилається за адресою навчального закладу, де вони 

навчаються. 



У випадку отримання 

особою повідомлення про 

відмову в реєстрації, 

потрібно:  
‒ усунути причини, що стали 

підставою для відмови; 
‒ до 31 березня 2017 року надіслати  
до регіонального центру оновлений 

комплект реєстраційних 
документів*.  

*Випускники  ЗНЗ поточного року віддають оновлений 

пакет документів відповідальному за реєстрацію у своєму 

навчальному закладі для подальшої відправки  

до ДпРЦОЯО. 



VІІІ. Відмова від участі  

в ЗНО після реєстрації 



Якщо учасник ЗНО через 

певні причини не зможе взяти 

участь у ЗНО-2017,  

то він повинен  

до 17 квітня 2017 року 

надіслати до  ДпРЦОЯО 

раніше отриманий Сертифікат 

ЗНО-2017 і заяву про відмову  

в реєстрації. 



Бажаємо успішної 

реєстрації та дякуємо  

за увагу ! 


