
РЕЄСТРАЦІЯ
на 

ЗНО-2021



1. Основні 
аспекти
реєстрації
для участі 
в ЗНО-2021

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=837


У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 

організовує ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ (ДпРЦОЯО, 
вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083, 

тел.: (056) 790-24-99,
e-mail: rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua, 

сайт: www.dneprtest.dp.ua, сторінка у «Facebook»: 
«Дніпропетровський РЦОЯО», а також в
«Instagram» «ЗНО Дніпро / Запоріжжя»,
«Telegram» «ЗНО Дніпро / Запоріжжя»

Загальне керівництво ЗНО здійснює Український центр 
оцінювання якості освіти (УЦОЯО, вул. Володимира 

Винниченка, 5, м. Київ, 04053, 
тел.: (044) 486-09-62, e-mail: org@testportal.gov.ua, 

zno_info@testportal.gov.ua, сайт: www.testportal.gov.ua

КОНТАКТНА 
ІНФОРМАЦІЯ

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=843
https://www.facebook.com/zno.dnepr/
https://www.instagram.com/zno2019dnepr_official/
https://t.me/zno2019dnepr
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/Programa_2020_ukr.mova.pdf
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/home/about


ОСНОВНІ
НОРМАТИВНІ 
ДОКУМЕНТИ

• Порядок проведення зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти, затверджений наказом
Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 р.
№ 25, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 січня
2017 р. за № 118/29986 (Порядок).

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2019
№ 945 «Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на
основі повної загальної середньої освіти».

• Календарний план підготовки та проведення у 2021 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти
(затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від
30.09.2020 № 1210).

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/home/normdocmenu/9-uncategorised/890-2020-11-27-09-35-40
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33821.html?fbclid=IwAR1ZNLfb_K9-VHlw9010Tr9LT1IDvF-mxDhtiZaXYOoL4xMTD8BojZ6bp70
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/nakaz-MON-vid-30.09.2020_1210.pdf


Предмет Дата 
проведення 

Хімія 21.05.2021
Іспанська, німецька, французька 
мови 24.05.2021

Англійська мова 25.05.2021
Математика
Математика (завдання рівня стандарту)

28.05.2021

Українська мова 01.06.2021
Українська мова 
і література 01.06.2021

Історія України 04.06.2021

Фізика 07.06.2021

Біологія 10.06.2021

Географія 15.06.2021

КАЛЕНДАР
ОСНОВНОЇ СЕСІЇ 

ЗНО-2021 



Перелік конкурсних предметів, творчих заліків
татворчих конкурсів щодо вступу на навчання для
здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра,
бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного
та ветеринарного спрямувань) на відкриті, фіксовані
та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної
загальної середньої освіти визначено в додатку 4 УМОВ
ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В 2021 РОЦІ.

У 2021 році при вступі до закладів вищої освіти
прийматимуться сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021
років у будь-яких комбінаціях на вибір вступника.

ЗНО ТА ВСТУП

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35508.html#770


УЧАСНИКИ ЗНО-2021*
• випускники старшої школи закладів загальної

середньої освіти (школа, гімназія, ліцей тощо)
2021 року (далі ─ випускник(и) ЗЗСО);

• учні (студенти, слухачі) закладів фахової
передвищої освіти, вищої освіти (коледж, технікум),
професійної (професійно-технічної) освіти, які
в 2021 році здобудуть повну загальну середню
освіту (далі ─ студент(и) ЗФПО, ЗВО, учень(ні)
ЗПТО);

• випускники минулих років (особи, які вже
отримали повну загальну середню освіту
в попередні роки (незалежно від того, де вони
навчаються зараз чи не навчаються));

• випускники, які здобудуть у 2021 році повну
загальну середню освіту в закордонному закладі
освіти (далі ─ випускники ЗЗО).

*Участь у зовнішньому оцінюванні можуть узяти особи, які мають повну загальну
середню освіту або здобудуть її в поточному навчальному році та зареєструвалися
для участі в ЗНО в установленому порядку



ТЕРМІНИ РЕЄСТРАЦІЇ 
ДЛЯ УЧАСТІ В ЗНО-2021

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ЗНО-2021 
ТРИВАТИМЕ З 01.02.2021 ДО 05.03.2021

Звертаємо увагу на те, що додаткового періоду для
перереєстрації учасників ЗНО-2021 не передбачено.
Тож змінювати реєстраційні дані можна буде тільки
до 05.03.2021

Керівники закладів освіти зможуть подати
документи учнів (слухачів, студентів),
які складатимуть ДПА у формі ЗНО,
до 01.03.2021



МОВА ТЕСТІВ 
ТА КІЛЬКІСТЬ

ПРЕДМЕТІВ

Під час реєстрації особа може:
• указати мову (кримськотатарську,

молдовську, польську, російську,
румунську, угорську), якою бажає
отримати завдання сертифікаційної
роботи (не перекладаються завдання
з української мови і літератури
та завдання з іноземних мов);

• обрати НЕ БІЛЬШЕ П’ЯТИ предметів
тестування.

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=650




УЧАСНИКИ ЗНО-2021: 
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЩОДО 
ПРОХОДЖЕННЯ ДПА:

• Особи, які в 2021 році завершують здобуття
повної загальної середньої освіти
(особи, які складатимуть ДПА у формі ЗНО).

• Особи, які в 2021 році завершують здобуття
повної загальної середньої освіти
та не проходитимуть ДПА у формі ЗНО
у випадках, передбачених законодавством,
а також випускники поточного навчального
року закордонних закладів освіти (особи, які
не складатимуть ДПА у формі ЗНО).

• Особи, які вже отримали повну загальну
середню освіту в попередні роки (випускники
минулих років).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19#Text


ЩО НЕОБХІДНО ВРАХУВАТИ ПІД ЧАС 
ВИБОРУ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ:

Категорія 
учасників ЗНО Вимоги нормативних документів

Особи, які 
складатимуть 

ДПА 
у формі ЗНО

• Необхідність зарахування результатів
із чотирьох предметів ЗНО як результатів
з ДПА.

• Особи, які в поточному або попередньому
календарному році отримали сертифікат
(диплом) міжнародного мовного іспиту рівня
В-1 і вище (для тих, хто вивчає іноземну мову на
рівні стандарту), В-2 і вище (для тих, хто вивчає
іноземну мову на поглибленому рівні), за цим
документом мають право зарахувати ДПА (без
зарахування результату ЗНО) з іноземної мови.

• Перелік конкурсних предметів для вступу
на навчання до закладів вищої освіти
(за потреби).

Випускники 
минулих років

• Перелік конкурсних предметів для вступу
на навчання до закладів вищої освіти.

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=650


ОСОБЛИВОСТІ ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

І ЛІТЕРАТУРИ
У 2021 році в переліку навчальних предметів зовнішнього
незалежного оцінювання виокремлюють:
1) українську мову;
2) українську мову і літературу.

Особи, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої
освіти та/або планують вступати до закладів вищої освіти, під час реєстрації
на ЗНО матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу
виконуватимуть під час зовнішнього оцінювання: сертифікаційну роботу
з української мови або сертифікаційну роботу з української мови
і літератури*.

*УМОВАМИ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В 2021 РОЦІ передбачено, що для вступників на спеціальності гуманітарного
та соціального спрямування обов’язковим залишиться ЗНО з української
мови та літератури, вступники ж на інші спеціальності зможуть скористатися
правом проходити тестування лише з української мови.

https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/nakaz-MON_1274_Umovy-pryjomu.pdf


ДПА (У ФОРМІ ЗНО) З МАТЕМАТИКИ для осіб, які
завершують здобуття повної загальної середньої
освіти, Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ, а ЗНО З МАТЕМАТИКИ –
НЕ ОБОВ’ЯЗКОВЕ (якщо не є конкурсним предметом
для вступу). Тому сертифікаційну роботу
з математики розділено на ДВА ТЕСТОВИХ ЗОШИТИ:
• зошит із завданнями рівня стандарту

(СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ
(ЗАВДАННЯ РІВНЯ СТАНДАРТУ) – для осіб, які
складатимуть ДПА у формі ЗНО, вивчають
математику на рівні стандарту і бажають отримати
лише результат ДПА;

• зошит із завданнями рівня стандарту та
профільного рівня (СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА
З МАТЕМАТИКИ) – для осіб, які:

– складатимуть ДПА у формі ЗНО та вивчають
математику на профільному рівні;

– бажають отримати результат ЗНО
з математики для вступу до закладів вищої освіти.

ОСОБЛИВОСТІ 
СЕРТИФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

З МАТЕМАТИКИ

!



РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗНО-2021
ТА МАТЕМАТИКА

Особи, які складатимуть ДПА у формі ЗНО, мають
ОБОВ’ЯЗКОВО обрати математику для проходження
ДПА у формі зовнішнього оцінювання. ДЛЯ
ПРОХОДЖЕННЯ ДПА З МАТЕМАТИКИ є два види
сертифікаційної роботи, які відрізнятимуться
за рівнем складності. Рівень складності
сертифікаційної роботи з математики обиратиметься
під час реєстрації на ЗНО та залежатиме від рівня, на
якому особа вивчала математику в закладі освіти
та/або від її бажання вступати до закладу вищої освіти
(де математика є конкурсним предметом).

Випускники минулих років мають обрати математику для
складання ЗНО, якщо цей предмет потрібен їм для вступу до
закладу вищої освіти. Оскільки ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО
З МАТЕМАТИКИ запропоновано лише один вид тестового
зошита (сертифікаційна робота з математики), таким особам
(під час реєстрації) не потрібно обирати між двома видами
сертифікаційних робіт.



Особливості ЗНО
з іноземної мови для осіб, які

складатимуть ДПА у формі ЗНО

Здобувачі освіти, яким результат ЗНО
з іноземної мови має зараховуватися як
оцінка з ДПА, отримують його
за результатами виконання завдань:
- рівня стандарту, якщо вивчали
відповідний навчальний предмет на рівні
стандарту;
- рівня стандарту та профільного рівня,
якщо вивчали відповідний навчальний
предмет на профільному рівні.



СКОРОЧЕНИЙ АЛГОРИТМ
РЕЄСТРАЦІЇ НА ЗНО

1. Визначитися з тим, які предмети ЗНО потрібні
для складання ДПА та/або вступу до закладу вищої освіти.

2. Ознайомитися з нормативними вимогами
та підготувати комплект реєстраційних документів.

3. Подати комплект реєстраційних документів
у встановлені терміни до ДпРЦОЯО.

4. Отримати сертифікат ЗНО-2021. Сертифікат ЗНО-2021
є документом, що підтверджує факт реєстрації для участі
в ЗНО та надсилається учаснику поштою.



ПІДГОТОВКА
ДОКУМЕНТІВ

КОМПЛЕКТ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ
МОЖНА ПІДГОТУВАТИ САМОСТІЙНО

або звернутися за допомогою до 

• відповідального за формування
комплектів реєстраційних документів
у закладі освіти, у якому навчається
особа (для осіб, які проходять ДПА
у формі ЗНО)

• до пункту реєстрації (для інших
категорій учасників ЗНО)

https://dneprtest.dp.ua/docs/2021/pdf/punkty_reiestr_2021.pdf


Інформація щодо 
пунктів реєстрації

1. Із 1 лютого 2021 року починають роботу
за відповідними графіками.

2. Надають консультаційну та технічну
допомогу випускникам минулих років,
а також, за потреби, іншим категоріям
учасників.

https://dneprtest.dp.ua/docs/2021/pdf/punkty_reiestr_2021.pdf


2. СКЛАД 
ПАКЕТА
РЕЄСТРАЦІЙНИХ
ДОКУМЕНТІВ



ТИПОВИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ 
особи, яка складатиме 

ДПА у формі ЗНО

Заповнена
реєстраційна

картка

Копія 
паспорта

(або «книжечки»,
або ID-картки)

Список осіб, 
які проходитимуть
ДПА у формі ЗНО

(додається до 
загального пакета 

документів
закладу освіти)



ТИПОВИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ 
особи, яка здобуває повну загальну

середню освіту в 2021 році
та не складатиме ДПА у формі ЗНО

Заповнена
реєстраційна

картка

Копія паспорта
(або «книжечки»,

або ID-картки) Довідка
з місця навчання*

*Випускники закордонних закладів освіти таку довідку подають разом 
із її нотаріально засвідченим перекладом українською мовою

https://dneprtest.dp.ua/docs/2021/pdf/dovidka_povna_zahalna_osvita.pdf
https://dneprtest.dp.ua/docs/2021/pdf/dovidka_povna_zahalna_osvita.pdf


ТИПОВИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ 
особи, яка вже здобула повну 

загальну середню освіту 
(випускник минулих років)

Заповнена
реєстраційна

картка

Копія 
паспорта

(або «книжечки»,
або ID-картки)

Копія документа
про повну загальну

середню освіту



Зверніть увагу!
На копіях документів потрібно написати

Згідно з оригіналом (без лапок), поставити
підпис, свої ініціали та прізвище, дату 

засвідчення копії

ПРИКЛАД



2.1. Поради
щодо
додаткових
документів



ЯКЩО У ВАШИХ ДОКУМЕНТАХ Є РОЗБІЖНОСТІ 
В ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, додайте до комплекту 

реєстраційних документів копію свідоцтва
про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, 

та/або свідоцтва про розірвання шлюбу

ПРИКЛАД



ЯКЩО ВИ Є ОСОБОЮ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ  

СТАНОМ ЗДОРОВ’Я

Ознайомтеся з наказом
МОН / МОЗ від 29 серпня 
2016 року № 1027/900,

заповніть відповідні поля 
в реєстраційній формі

та ДОДАЙТЕ ДО КОМПЛЕКТУ 
РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ 

МЕДИЧНИЙ ВИСНОВОК
про створення особливих

(спеціальних) умов
для проходження ЗНО 
за формою первинної
облікової документації

№ 086-3/о. Докладніше… 

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=839
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16
https://dneprtest.dp.ua/docs/2019/jpg/f086_3.jpg
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16#n4
https://dneprtest.dp.ua/docs/2019/jpg/f086_3.jpg
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=839


ЯКЩО ВИ Є ОСОБОЮ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ  

СТАНОМ ЗДОРОВ’Я
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Деякі особливі

(спеціальні) умови проходження ЗНО
можуть бути забезпечені лише під час
додаткової сесії, а саме:
• можливість виконувати завдання

сертифікаційної роботи в зошитах,
текст яких надруковано збільшеним
шрифтом (код 0204);

• адаптація процедури проведення ЗНО
для осіб з порушеннями зору, які
використовували в процесі навчання
шрифт Брайля (код 0205).
У такому випадку до комплекту

реєстраційних документів необхідно
додати заяву щодо надання можливості
пройти зовнішнє оцінювання з певного(их)
предмета(ів) під час додаткової сесії.

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=839
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=838
https://dneprtest.dp.ua/docs/2019/pdf/zayava_pro_uchast_dod_ses_reestr_2020.pdf




ЯКЩО ВИ Є ОСОБОЮ, яка подає документи,
оформлені іноземною мовою, додайте до 

комплекту реєстраційних документів копію
нотаріально засвідченого перекладу 

українською мовою документів, 
наданих для реєстрації



ЯКЩО ВИ Є ОСОБОЮ, якій необхідно
пройти ЗНО з певного(их) предмата(ів)

під час додаткової сесії

Додайте до комплекту 
реєстраційних документів

заяву щодо надання
можливості пройти зовнішнє

оцінювання з певного(их) 
предмета(ів) під час 

додаткової сесії, у якій має
бути вказана поважна

причина, що унеможливлює
участь в основній сесії, 

і документ, що підтверджує
цю причину. Докладніше…

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=838
https://dneprtest.dp.ua/docs/2019/pdf/zayava_pro_uchast_dod_ses_reestr_2020.pdf
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=838
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=838


Якщо ви ПРОХОДИТИМЕТЕ ДПА У ФОРМІ
ЗНО та у вас виникли проблеми з отриманням
паспорта громадянина України, для вирішення
питань щодо реєстрації на ЗНО-2021 зверніться
до адміністрації закладу освіти, у якому ви
навчаєтеся.

Закладу освіти необхідно подати
до регіонального центру разом з іншими
реєстраційними документами клопотання,
у якому має бути вказана поважна причина,
через яку учень не зміг отримати паспорт
громадянина України.



Орієнтовна форма 
КЛОПОТАННЯ 

ВІД ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
з поясненням причини 
відсутності в особи, яка 

проходить ДПА у формі ЗНО, 
паспорта та проханням 
зареєструвати особу за 

свідоцтвом про народження
(додається до комплекту 

реєстраційних документів 
особи, яка повинна була 

отримати паспорт, 
але не отримала його 
з поважних причин)

ПРИКЛАД



Нагадуємо, що інформацію
про механізм реєстрації учнів, 

які не мають паспорта, 
формування списку осіб,

які проходитимуть ДПА у формі
ЗНО та ін., розміщено на сайті
УЦОЯО (www.testportal.gov.ua) 
та на нашому сайті в розділі

«Керівникам закладів освіти», 
доступ до якого здійснюється

за допомогою логіна
та пароля, наданих
закладу ДпРЦОЯО.

http://www.testportal.gov.ua/
https://zno.testportal.com.ua/edu/login


У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ПАСПОРТА 
ОКРЕМІ КАТЕГОРІЇ ОСІБ МОЖУТЬ ПОДАТИ:

 копію свідоцтва про народження (для 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, наведених у додатках 1 і 2 до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року
№ 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та
переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (у редакції
розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 79-р),
або переселилися з них (далі - особи з неконтрольованої території));

 копію паспортного або іншого документа, що посвідчує особу (для іноземців
та осіб без громадянства);

 копію довідки про звернення за захистом в Україні (для особи, яка
звернулася за захистом в Україні);

 довідку із закладу освіти; (додаток 2) з фотокарткою (для осіб з
неконтрольованої території, які є учнями (слухачами, студентами) закладів
загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої освіти, вищої освіти, 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);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80#n318
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17#n417


3. 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 
студентом ЗФПО, ЗВО 

та учнем ЗПТО,
які здобувають повну

загальну середню освіту
в 2021 році та 

не складатимуть
ДПА у формі ЗНО

ПРИКЛАД

Зверніть увагу! Право не складати ДПА надається особам,
які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному
навчальному році, лише в окремих передбачених
законодавством випадках



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
учнем 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



4. Подання
реєстраційних 
документів 
до регіонального 
центру



Особи, які проходитимуть ДПА 
у формі ЗНО, після формування

комплекту реєстраційних
документів, подають його особі, 

відповідальній за реєстрацію
в закладі освіти, у якому

вони навчаються.

Особи, які не проходитимуть ДПА 
у формі ЗНО, самостійно 

надсилають комплект 
реєстраційних документів
рекомендованим листом 

у встановлені строки до ДпРЦОЯО. 



ВІДПОВІДАЛЬНИЙ / ВІДПОВІДАЛЬНА 
ЗА ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКТІВ 
РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ МАЄ:
• зібрати індивідуальні пакети

реєстраційних документів осіб, які
здобувають повну загальну середню
освіту в 2021 році та складатимуть ДПА
у формі ЗНО, перевірити правильність їх
заповнення та комплектність;

• сформувати за допомогою сервісу
«Керівникам закладів освіти» СПИСОК
осіб, які проходитимуть ДПА у формі ЗНО,
роздрукувати та оформити його;

• укласти зібрані в учасників ЗНО документи
та СПИСОК у пакет для відправки
до ДпРЦОЯО;

• відправити пакет реєстраційних документів
закладу освіти у ДпРЦОЯО до 01.03.2021.

https://zno.testportal.com.ua/edu/login


Форма 
СПИСКУ ОСІБ, 

ЯКІ проходитимуть
ДПА У ФОРМІ ЗНО
(формується за 

допомогою розділу
«Керівникам

закладів освіти»)

https://zno.testportal.com.ua/edu/login


СПОСІБ ДОСТАВКИ 
ТА АДРЕСА ДпРЦОЯО

Пакети реєстраційних документів 
потрібно надіслати до ДпРЦОЯО

поштовим зв’язком. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Факт надходження реєстраційної картки
до пункту обробки є підставою для опрацювання
персональних даних у процесі підготовки та проведення
ЗНО, їх використання під час прийому
на навчання до закладів вищої освіти відповідно
до вимог Закону України «Про захист персональних даних»

Адреса ДпРЦОЯО:
вул. Новоселівська, 27, 

м. Дніпро, 49083

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/home/about


5. Перевірка
стану реєстрації
та інформування
про результати 
реєстрації 

https://zno.testportal.com.ua/track




За умови успішної реєстрації ДпРЦОЯО
надішле кожному зареєстрованому
учаснику ЗНО такі документи:

• СЕРТИФІКАТ ЗНО-2021; 

• реєстраційне повідомлення учасника ЗНО.

Зверніть увагу! Індивідуальні конверти
учасників ЗНО, які були відправлені за
адресою, зазначеною в реєстраційній картці,
але повернуті оператором поштового зв’язку
до регіонального центру, а також осіб, які не
вказали відповідну поштову адресу,
зберігаються в ДпРЦОЯО.

ІНФОРМУВАННЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ 

РЕЄСТРАЦІЇ 



СЕРТИФІКАТИ 
ЗНО-2021

надсилаються

Особам, які
у 2021 році

складатимуть ДПА 
у формі ЗНО,

на адреси закладів 
освіти, де вони 

навчаються.
Вручення індивідуальних 
конвертів забезпечують 

заклади освіти

Випускникам 
минулих років

на адресу для 
кореспонденції, 
що зазначена

в реєстраційній 
картці



*Сертифікат є обов’язковим
документом для допуску
в пункти проведення ЗНО,
у ньому проставляють відмітки
про проходження тестувань.
Також Сертифікат містить
номер та PIN-код, які потрібні
для входу до інформаційної
сторінки** учасника ЗНО.

**За фактом реєстрації, для кожного
учасника ЗНО на сайті УЦОЯО
створюється інформаційна сторінка,
доступ до якої здійснюватиметься
за номером Сертифіката та PIN-кодом,
зазначеним у ньому.

СЕРТИФІКАТ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА

ПРИКЛАД

https://zno.testportal.com.ua/info/login
https://zno.testportal.com.ua/info/login


Вхід на інформаційну сторінку можливий через
сайт УЦОЯО www.testportal.gov.ua або сайт ДпРЦОЯО

https://zno.testportal.com.ua/info/login


ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА є особистим джерелом
інформації учасника / учасниці ЗНО. Вона містить
у собі реєстраційні дані особи, з неї вона
роздруковує запрошення-перепустку до пунктів ЗНО,
а після проходження тестування – Інформаційну
картку з результатами тестувань.

https://zno.testportal.com.ua/info/login


7. Перереєстрація
(унесення змін 
до реєстраційних 
даних)

Терміни: 
01.02.2021 –
05.03.2021



ДЛЯ ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ ПОТРІБНО:
1. Унести зміни до реєстраційних даних за
допомогою сервісу «ВНЕСТИ ЗМІНИ»,
розміщеного на сайті УЦОЯО (вхід до сервісу
– за номером і пін-кодом Сертифіката),
СФОРМУВАТИ ТА ОФОРМИТИ НОВУ
РЕЄСТРАЦІЙНУ КАРТКУ відповідно до вимог.
2. ПОВТОРНО СФОРМУВАТИ КОМПЛЕКТ
РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ, що має містити:
 НОВУ РЕЄСТРАЦІЙНУ КАРТКУ (З НОВИМ 

НОМЕРОМ), оформлену відповідно до вимог;
 отриманий раніше Сертифікат, який потім 

анулюється;
 інші документи, необхідні для реєстрації.

3. Надіслати до 05.03.2021 (дату визначають
за відбитком штемпеля відправлення
на поштовому конверті) до ДпРЦОЯО новий
комплект реєстраційних документів.

https://zno.testportal.com.ua/edit


ОСОБИ, ЯКІ СКЛАДАТИМУТЬ ДПА
У ФОРМІ ЗНО, після формування
комплекту реєстраційних документів
для ПРЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ подають його
особі, відповідальній за реєстрацію
в закладі освіти, у якому вони
навчаються.

ОСОБИ, ЯКІ НЕ СКЛАДАТИМУТЬ
ДПА У ФОРМІ ЗНО, самостійно
надсилають комплект реєстраційних
документів для ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ
рекомендованим листом у встановлені
строки до ДпРЦОЯО.



ВІДПОВІДАЛЬНИЙ / ВІДПОВІДАЛЬНА 
ЗА ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКТІВ 
РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ МАЄ:

• зібрати індивідуальні пакети реєстраційних
документів осіб, які бажають здійснити
перереєстрацію, перевірити правильність їх
заповнення та комплектність (обов’язково
перевірити наявність раніше наданого
Сертифіката ЗНО-2021);

• сформувати за допомогою сервісу
«Керівникам закладів освіти» СПИСОК осіб,
які проходитимуть ДПА у формі ЗНО,
роздрукувати та оформити його;

• укласти зібрані в учасників ЗНО документи
та СПИСОК у пакет для відправки
до ДпРЦОЯО;

• відправити пакет реєстраційних документів
закладу освіти у ДпРЦОЯО до 05.03.2021.

https://zno.testportal.com.ua/edu/login


8. Відмова
в реєстрації 
(перереєстрації)



ОСОБІ МОЖЕ БУТИ ВІДМОВЛЕНО В РЕЄСТРАЦІЇ 
(ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ) ДЛЯ УЧАСТІ В ЗОВНІШНЬОМУ 

ОЦІНЮВАННІ 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 терміну реєстрації (особі, яка
в період реєстрації не подавала реєстраційні документи)
або перереєстрації;
5) неналежного оформлення документів, необхідних
для реєстрації;
6) неможливості створення особливих (спеціальних) умов
для проходження зовнішнього оцінювання відповідно
до медичного висновку.



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 особою 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 із особливими освітніми потребами, яким неможливо
створити особливі (спеціальні) умови).
* Заява про участь у зовнішньому оцінюванні, а також копії
документів, надісланих особою для реєстрації, зберігаються
в регіональному центрі.
** У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації через
неможливість створення особливих (спеціальних) умов
для проходження ЗНО відповідно до медичного висновку, наданий
особою оригінал медичного висновку зберігається
в регіональному центрі.



ОСОБА, ЯКІЙ ВІДМОВЛЕНО 
В РЕЄСТРАЦІЇ АБО ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ, МАЄ:

Особи, які складатимуть ДПА у формі ЗНО, після
формування комплекту документів подають його
особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти,
у якому вони навчаються. Особи, які не складатимуть
ДПА у формі ЗНО, САМОСТІЙНО НАДСИЛАЮТЬ
комплект реєстраційних документів до ДпРЦОЯО.

• за допомогою сервісу «Зареєструватися» СФОРМУВАТИ
НОВУ РЕЄСТРАЦІЙНУ КАРТКУ ТА ОФОРМИТИ ЇЇ ВІДПОВІДНО
ДО ВИМОГ. Якщо причиною відмови в реєстрації або
перереєстрації є недоліки оформлення реєстраційної картки
– усунути їх під час формування нової реєстраційної картки;

• повторно сформувати комплект реєстраційних документів
(якщо причиною відмови в реєстрації або перереєстрації
є недоліки оформлення комплекту реєстраційних документів
– усунити їх під час формування комплекту);

• надіслати до 05.03.2021 (дату визначають за відбитком
штемпеля відправлення на поштовому конверті) до
регіонального центру новий комплект реєстраційних
документів.

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


9. Реєстрація для
участі в додатковій
сесії під час основного
періоду реєстрації



ДЛЯ УЧАСТІ В ДОДАТКОВІЙ СЕСІЇ ЗНО-2021 в основний період
реєстрації (перереєстрації) реєструються особи, які НЕ МОЖУТЬ
ПРОЙТИ ЗНО ПІД ЧАС ОСНОВНОЇ СЕСІЇ у зв’язку з тим, що:
1) у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за
кордоном;
2) за релігійними переконаннями не можуть узяти участь в основній
сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів, що
проводиться в певні дні;
3) обрали для проходження зовнішнього оцінювання два
навчальних предмети, тестування з яких проводиться під час
основної сесії в один день;
4) указали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов
проходження зовнішнього оцінювання, що можуть бути забезпечені
лише під час додаткової сесії;
5) у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання
з окремих навчальних предметів:
- братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах

(змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), уключених до
офіційних заходів Міністерства освіти і науки України,
Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту
України,

- проходитимуть державні іспити,
- перебуватимуть за кордоном.
6) належать до категорії осіб із неконтрольованих територій.



ОСОБИ, ЯКІ РЕЄСТРУЮТЬСЯ ДЛЯ УЧАСТІ
В ДОДАТКОВІЙ СЕСІЇ В ОСНОВНИЙ ПЕРІОД
РЕЄСТРАЦІЇ (ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ), МАЮТЬ додати
до пакета реєстраційних документів заяву щодо
надання можливості пройти ЗНО з певного(их)
навчального(их) предмета(ів) під час додаткової
сесії та документи, які підтверджують право
участі в додатковій сесії залежно від причини, що
перешкоджає участі в основній сесії ЗНО.
Докладніше…

https://dneprtest.dp.ua/docs/2019/pdf/zayava_pro_uchast_dod_ses_reestr_2020.pdf
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=838
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=838


Орієнтовна форма 
заяви щодо надання 
можливості пройти 

зовнішнє оцінювання 
з певного(их) 

навчального(их) 
предмета(ів) під час 

додаткової сесії

https://dneprtest.dp.ua/docs/2019/pdf/zayava_pro_uchast_dod_ses_reestr_2020.pdf


Допуск осіб до участі в додатковій
сесії ЗНО здійснюється за рішенням
регламентної комісії при ДпРЦОЯО.

Повідомлення про прийняте
регламентною комісією рішення щодо
участі особи в додатковій сесії
з певних навчальних предметів
надсилається їй разом з іншими
документами, що підтверджують
реєстрацію.



Якщо зареєстрована особа, яка
не складатиме ДПА у формі ЗНО, через
певні причини не зможе взяти участь
у тестуванні, їй потрібно не пізніше ніж за
п’ять тижнів до початку проведення
основної сесії зовнішнього оцінювання
надіслати до регіонального центру раніше
отриманий Сертифікат ЗНО-2021 і заяву
(у довільній формі) про відмову
в реєстрації.

ВІДМОВА ВІД РЕЄСТРАЦІЇ

Якщо така заява подана особою,
яка складатиме ДПА у формі ЗНО,
то анулювання реєстрації
здійснюється у випадку
надходження від закладу освіти
відповідного клопотання.



Результати зовнішнього 
оцінювання осіб, 

які складатимуть ДПА 
у формі ЗНО в 2021 році:

1. Оцінки з ДПА у критеріальній шкалі 1-12 балів
(як правило, за чотири предмети). Ці бали проставляються
у свідоцтві про повну загальну середню освіту.

2. Бали в рейтинговій шкалі 100-200 балів*,
які використовуються для вступу до ЗВО, отримують
(у разі подолання порогу "склав / не склав»):

• ті учасники / учасниці, які вказали під час реєстрації
для участі в ЗНО-2021 на необхідність визначення
такого результату для предметів, із яких вони
складатимуть ДПА;

• усі учасники / учасниці, які під час реєстрації
на ЗНО-2021 обрали предмети тестування, із яких вони
не складатимуть ДПА.

* Результат ЗНО за шкалою 100-200 балів за виконання сертифікаційної роботи
з математики (завдання рівня стандарту) не встановлюється.



Результати ЗНО 
інших категорій осіб:

Бали в рейтинговій шкалі
100-200 балів, які використовуються
для вступу до ЗВО, та які учасники /
учасниці ЗНО отримують у разі
подолання порогу "склав / не склав»



ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПРОХОДЖЕННЯ 
ДПА У ФОРМІ ЗНО 

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ МОЖУТЬ БУТИ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ЗНО ТА ПРОЙТИ ДПА В ЗАКЛАДІ
ОСВІТИ, ЯКЩО ВОНИ*:
- мають захворювання або патологічний стан, зазначений у Переліку захворювань та патологічних станів,
що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання,
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України
від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за
№ 1707/29837 (за умови подання до закладу освіти одного з документів або копії документів, зазначених
у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від
29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних
іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837), та НЕ РЕЄСТРУВАЛИСЯ для проходження
зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів);

- за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти отримали відмову в
реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих
(спеціальних) умов (за умови подання до закладу освіти копії медичного висновку за формою первинної
облікової документації N 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою 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, та відповідного витягу із протоколу
засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Строки атестації таких здобувачів освіти в закладі освіти визначаються наказом керівника закладу освіти.

Особам категорій, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за їх заявою
може бути одноразово перенесено атестацію на наступний рік з унесенням відповідних змін до
індивідуального навчального плану.
Особи, які за станом здоров'я не можуть проходити атестацію в закладі освіти, звільняються від неї
відповідно до Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців)
загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров'я, затвердженої наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 01 лютого 2013 року № 72/78,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за N 288/22820.

*Витяг з Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 07.12.2018 № 1369 "Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16#n4
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29837.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29837.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29839.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE22820.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32979.html


ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 
ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО 

ДО УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ОСІБ, ЯКІ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВСТУПАЮТЬ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, за результатами
вступних іспитів (екзаменів) з певного(их) конкурсного(их) предмета(ів) у закладі
вищої освіти допускаються*:
- особи, які не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього
незалежного оцінювання з цього(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність
захворювання або патологічного стану, що може бути перешкодою для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання, зазначеного в Переліку
захворювань та патологічних станів, – у разі подання до приймальної комісії
закладу вищої освіти одного із документів, зазначених у відповідному наказі*
(пункт 2 підпункт 1);
- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі
оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти, через неможливість створення особливих (спеціальних) умов, –
у разі подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії форми № 086-3/о,
завіреної підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі
оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти,
та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при
регіональному центрі оцінювання якості освіти;
*Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня
2016 року N 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16/print#n36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1709-16
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29837.html


Бажаємо успішної
реєстрації
та дякуємо за увагу!
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