
Формування 
та оформлення
реєстраційної картки



РЕЄСТРАЦІЙНА 
КАРТКА 

формується 
за допомогою 

сервісу 
«Зареєструватися»,

який буде розміщено 
на сайті УЦОЯО

(www.testportal.gov.ua)
з 1 лютого 2021 року
(посилання можна 

буде знайти також на 
нашому сайті)

https://zno.testportal.com.ua/registration
http://testportal.gov.ua/


АЛГОРИТМ 
ФОРМУВАННЯ 

РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ



КРОК 1. УНЕСЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВІДОМОСТЕЙ

1.1. Перед початком роботи 
з реєстраційним сервісом 
ознайомтеся з нормативними 
документами, зробіть позначку 
щодо ознайомлення.



КРОК 1. УНЕСЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВІДОМОСТЕЙ

1.2. Оберіть категорію
учасника ЗНО, до якої
ви належите.

ПРИКЛАД





КРОК 2. УНЕСЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ

На що треба звернути особливу увагу під час
унесення реєстраційних даних:

1. Вибір відомостей про заклад освіти (випускникам ЗЗСО, учням ЗПТО,
студентам ЗФПО та ЗВО необхідно бути дуже уважними та обов’язково
обрати той заклад освіти, у якому вони здобувають повну загальну
середню освіту в поточному навчальному році). Особа закріплюється
за пунктами ЗНО з предметів, із яких вона складатиме ДПА
з урахуванням місця розташування закладу освіти, який вона обрала
під час реєстрації, також до обраного особою закладу освіти буде
надіслано відомості з результатами ДПА.
2. Особи, які потребують створення особливих (спеціальних) умов
для проходження ЗНО, мають обов’язково поставити позначку
в спеціальне поле, після чого ввести дані медичного висновку.

ПРИКЛАД



2.1. Уважно заповніть 
реєстраційну форму 
українською мовою
та натисніть кнопку 

«Далі»

Приклад 
заповнення форми 
випускником ЗЗСО

КРОК 2. УНЕСЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ

ПРИКЛАД



КРОК 2. УНЕСЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ

2.1. Уважно заповніть 
реєстраційну форму 
українською мовою
та натисніть кнопку 

«Далі»

Приклад 
заповнення 

форми 
студентом 
ЗФПО, ЗВО 

та учнем ЗПТО

ПРИКЛАД



КРОК 2. УНЕСЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ

2.1. Уважно заповніть 
реєстраційну форму 
українською мовою
та натисніть кнопку 

«Далі»

Приклад 
заповнення 

форми 
випускником 

минулих років

ПРИКЛАД



ОСОБЛИВОСТІ 
ВИБОРУ

ПРЕДМЕТІВ

Під час заповнення реєстраційної форми
особам, які складатимуть ДПА у формі ЗНО,
необхідно буде визначитися з тим, чи потрібен
їм результат ЗНО (100-200 балів) або вистачить
лише оцінки з ДПА. Якщо особа не планує
вступати до закладів вищої освіти в 2021 році
― результат за рейтинговою шкалою їй
не потрібен (студенти ІІ курсів закладів
фахової передвищої, вищої освіти, учні ПТНЗ
тощо).



КРОК 3. ВИБІР ПРЕДМЕТІВ

Приклад вибору 
предметів

випускником ЗЗСО

3.1. Оберіть навчальні предмети, з
яких ви бажаєте пройти тестування,
укажіть мову, якою хочете отримати
завдання сертифікаційної роботи.

Також зазначте, чи бажаєте ви
отримати результат ЗНО з вибраних
предметів як оцінку за ДПА і чи
хочете отримати результат за
шкалою 100‒200 балів для участі
в конкурсному відборі до закладів
вищої освіти*. Натисніть кнопку
«Далі».

ПРИКЛАД

Зверніть увагу! Рівні (стандарт або
профіль) окремих навчальних
предметів визначено для кожного
ЗЗСО відповідно до попередньо
поданої цим закладом інформації



КРОК 3. ВИБІР ПРЕДМЕТІВ
3.1. Оберіть навчальні предмети, з
яких ви бажаєте пройти тетсування,
укажіть мову, якою хочете отримати
завдання сертифікаційної роботи.
Також зазначте, чи бажаєте ви
отримати результат ЗНО з вибраних
предметів як оцінку за ДПА і чи
хочете отримати результат
за шкалою 100‒200 балів для участі
у конкурсному відборі до закладів
вищої освіти*. Натисніть кнопку
«Далі».

ПРИКЛАД

Приклад вибору 
предметів студентом 

ЗФПО*, ЗВО* 
та учнем ЗПТО

Зверніть увагу! Якщо помилково буде
обрано профільний рівень відповідних
предметів, результат ДПА буде
визначено за шкалою профільного
рівня



* ЗВЕРНІТЬ ОСОБЛИВУ УВАГУ! Під час вибору предметів тестування
в реєстраційній формі особам, які складатимуть ДПА у формі зовнішнього
оцінювання, необхідно буде поставити позначку про те, чи потребують вони
результату з предмета ЗНО, який вони обрали для проходження ДПА,
за шкалою 100-200 балів (необхідний для вступу до закладів вищої освіти).

НАПРИКЛАД: 
1) якщо результат з математики потрібен для вступу, необхідно поставити

відповідну позначку в реєстраційній формі. На тестуванні така особа
отримає зошит «СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ».

2) якщо результат з математики не потрібен для вступу, необхідно поставити
позначку про те, що результат не потрібен. На тестуванні така особа
отримає зошит «СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ (завдання рівня
стандарту)».

Приклад вибору 
математики

випускником ЗЗСО

ПРИКЛАД

ПРИКЛАДПриклад вибору 
математики

випускником ЗПТО



КРОК 3. ВИБІР ПРЕДМЕТІВ
3.2. Натупним кроком буде відображення (у вигляді таблиці) інформації

про вибрані вами предмети для проходження ЗНО (1), мову сертифікаційної
роботи (2) і шкалу встановлення результатів (3). Уважно перевірте, чи
правильно вибрали предмети, із яких бажаєте отримати оцінки за ДПА
(результат за шкалою 1‒12 балів). Якщо всю інформацію в таблиці зазначено
правильно, підтвердьте це, поставивши відповідну позначку.

Якщо після перевірки зазначених даних вам потрібно змінити перелік предметів,
із яких плануєте проходити ЗНО, мову тестування або інформацію щодо встановлення
результатів за шкалою 1‒12 чи 100‒200 балів, натисніть на кнопку «Назад» і внесіть зміни.
Якщо всю інформацію у таблиці зазначено правильно, підтвердьте це, поставивши
відповідну позначку, та натисніть кнопку «Далі».

Інформацію в таблиці 
потрібно перевіряти 

лише особам,
які складатимуть ДПА 

у формі ЗНО. 
Іншим категоріям 

учасників ЗНО така 
перевірка 

не пропонується.

ПРИКЛАД

1
2 3



КРОК 3. ВИБІР ПРЕДМЕТІВ

3.1. Здійсніть вибір навчальних предметів, із яких ви
бажаєте пройти ЗНО, та мов, якими бажаєте отримати
завдання сертифікаційної роботи. Натисніть кнопку «Далі».

Приклад вибору 
предметів

випускником 
минулих років

ПРИКЛАД



КРОК 4. ФОРМУВАННЯ КАРТКИ

Натисніть кнопку, завантажте,  
роздрукуйте РЕЄСТРАЦІЙНУ КАРТКУ 

та КОНТРОЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ПРИКЛАД



ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ 
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ 

(для осіб, які проходять ДПА 
у формі ЗНО):

1) уважно перевірте правильність
зазначених у реєстраційній картці
даних, які були введені за допомогою
клавіатури (прізвище, ім'я, по батькові,
дата народження, номер та серія (за
наявності) документа, на підставі якого
здійснюється реєстрація, відомості про
заклад освіти та клас, обрані предмети
для проходження ДПА, ЗНО тощо);
2) після назви регіонального центру
вкажіть своє прізвище (у родовому
відмінку) та ініціали;
3) власноруч напишіть заяву (за
зразком), у якій засвідчіть бажання бути
зареєстрованим(ою) для участі в ЗНО
та факт ознайомлення з Порядком;
4) під текстом заяви вкажіть дату та
поставте особистий підпис;
5) наклейте у спеціально відведених
місцях реєстраційної картки дві однакові
фотокартки для документів (чорно-білі
або кольорові) розміром 3х4 см
із зображенням, що відповідає
досягнутому віку.

ПРИКЛАД

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17


ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ 
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ 

(для випускників минулих років):
1) уважно перевірте правильність
зазначених у реєстраційній картці
даних, які були введені за допомогою
клавіатури (прізвище, ім'я, по батькові,
дата народження, номер та серія (за
наявності) документа, на підставі якого
здійснюється реєстрація, обрані
предмети для проходження ЗНО тощо);
2) після назви регіонального центру
вкажіть своє прізвище (у родовому
відмінку) та ініціали;
3) власноруч напишіть заяву (за
зразком), у якій засвідчіть бажання
бути зареєстрованим(ою) для участі в
ЗНО та факт ознайомлення з
Порядком;
4) під текстом заяви вкажіть дату та
поставте особистий підпис;
5) наклейте у спеціально відведених
місцях реєстраційної картки дві
однакові фотокартки для документів
(чорно-білі або кольорові) розміром
3х4 см із зображенням, що відповідає
досягнутому віку.ПРИКЛАД

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17#Text


Контрольно-інформаційний 
лист містить :

• номер роздрукованої 
реєстраційної картки; 

• текст заяви, який потрібно 
написати в реєстраційній 
картці; 

• рекомендації щодо 
заповнення реєстраційної 
картки та іншу корисну 
інформацію. 

Увага! Номери реєстраційної
картки та контрольно-
інформаційного листа до
реєстраційної картки повинні
збігатися. Це дає змогу
уникнути проблем із
визначенням учасником ЗНО
номера реєстраційної картки.
Контрольно-інформаційний лист 

необхідно зберігати до 
завершення процесу реєстрації!

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБЕН 
КОНТРОЛЬНО-

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ЛИСТ

ПРИКЛАД
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