
РЕЄСТРАЦІЯ

НА ЗНО-2022



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-2022. Сертифікат ЗНО-2022

є документом, що підтверджує факт реєстрації для участі

в ЗНО та надсилається учаснику поштою.

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


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://osvita.ua/consultations/bachelor/10025/?fbclid=IwAR3ntP2BTSt1T4MLwcOpY-Rx_kKtuPLKB5OPKYJCRfbAMIyOlWHY0_AtEnQ
http://osvita.ua/consultations/bachelor/10025/




ТИПОВИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ 
особи, яка має отримати 

оцінки з ДПА

Копія 

паспорта

(або «книжечки»,

або ID-картки)

Заповнена
реєстраційна

картка
Список осіб, 

які проходитимуть
ДПА у формі ЗНО

(додається до загального

пакета документів

закладу освіти)



ТИПОВИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ 

випускника минулих років

Копія документа

про повну 

загальну

середню освіту
Заповнена

реєстраційна
картка

Копія 

паспорта

(або «книжечки»,

або ID-картки)





Документом, що підтверджує реєстрацію,

є Сертифікат ЗНО-2022 (Сертифікат).

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.

СЕРТИФІКАТ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНА  СТОРІНКА

Інформаційна сторінка містить у собі

реєстраційні дані особи, з неї учасник /

учасниця ЗНО роздруковує запрошення-

перепустку до пунктів зовнішнього

оцінювання, а після проходження тестування

– Інформаційну картку з результатами.

Вхід на власну інформаційну сторінку

можливий через сайт Українського центру

оцінювання якості освіти (УЦОЯО)

www.testportal.gov.ua або сайти регіональних

центрів.

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

