
РЕЄСТРАЦІЯ

на додаткову сесію 

ЗНО-2021

у додатковий

період



1. Основні 

аспекти

реєстрації 



Зверніть увагу!

Реєстрація можлива

для осіб, які

не зареєструвалися

для проходження

ЗНО-2021 під час 

основного періоду



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

1. 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 року № 25.

1. Умови участі в додатковій сесії

зовнішнього незалежного

оцінювання, затверджені наказом

Українського центру оцінювання якості

освіти від 26.11.2015 № 95.

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/home/normdocmenu/9-uncategorised/890-2020-11-27-09-35-40
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE29986?an=1
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Umovy-uchasti-v-dodatkovij-sesiyi-2021.pdf


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


РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ 

В ДОДАТКОВІЙ СЕСІЇ 

ЗНО-2021 

В ДОДАТКОВИЙ ПЕРІОД

ТРИВАТИМЕ 

З 6 ТРАВНЯ 

ДО 18 ТРАВНЯ 

2021 РОКУ 



У зв’язку із

запровадженням

карантину в Україні, 

усі охочі зможуть

зареєструватися

в додатковий період

реєстрації для участі

в додатковій

сесії ЗНО-2021!



Результати додаткової сесії буде розміщено
на інформаційних сторінках учасників

не пізніше 23.07.2021.

Назва навчального предмета Дата проведення

Хімія 29.06.2021

Англійська мова 01.07.2021

Німецька мова 02.07.2021

Іспанська мова 05.07.2021

Французька мова 06.07.2021

Математика 07.07.2021

Математика (завдання рівня стандарту) 07.07.2021

Фізика 08.07.2021

Українська мова 09.07.2021

Українська мова і література 09.07.2021

Історія України 12.07.2021

Біологія 13.07.2021

Географія 14.07.2021

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ 

В 2021 РОЦІ ДОДАТКОВОЇ 

СЕСІЇ ЗНО-2021

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


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


СКОРОЧЕНИЙ АЛГОРИТМ

РЕЄСТРАЦІЇ

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.



2. СКЛАД 

ПАКЕТА

РЕЄСТРАЦІЙНИХ

ДОКУМЕНТІВ



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

Заява

щодо надання

можливості

пройти ЗНО під час 

додаткової сесії



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

Заява

щодо надання

можливості

пройти ЗНО 

під час 

додаткової сесії

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 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)

Заява

щодо надання

можливості

пройти ЗНО 

під час 

додаткової сесії



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, яка подає документи,

оформлені іноземною мовою, додайте до 

комплекту реєстраційних документів копію

нотаріально засвідченого перекладу 

українською мовою документів, 

наданих для реєстрації



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»

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


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





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.

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



Випускники минулих років та інші

категорії учасників ЗНО, які

НЕ ПРОХОДИТИМУТЬ ДПА У ФОРМІ 

ЗНО, самостійно надсилають

комплект реєстраційних документів

рекомендованим листом 

у встановлені строки до ДпРЦОЯО. 

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.



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
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
file:///D:/Zam2/Downloads/www.testportal.gov.ua


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


8. Відмова

в реєстрації



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 18.05.2021 (дату визначають за відбитком
штемпеля відправлення на поштовому конверті) до

регіонального центру новий комплект реєстраційних

документів.

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


Бажаємо успішної

реєстрації

та дякуємо

за увагу!


