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Телефони для довідок. 

Київський РЦОЯО – (044) 543-89-80, 360-70-04, 361-42-17. 

Лабораторія-центр ЗНО та моніторингу якості освіти – (0472) 64-05-90, 64-76-22. 

Реєстрація на ЗНО 
Формування та відправлення комплектів реєстраційних документів до Київського 

РЦОЯО учнів (слухачів, студентів), які складатимуть державну підсумкову атестацію 

у формі зовнішнього незалежного оцінювання проводиться з 05.02.2019 по 

18.03.2019р. (пункт 9 Календарного плану наказу МОН від 28.09.2018 року №1036). 

Випускники реєструються самостійно або можуть звернутися за допомогою до 

відповідального за реєстрацію у закладі освіти, в якому здобувають повну загальну 

середню освіту (пункт 7 розділу IV Порядку проведення ЗНО наказу МОН від 

10.01.2017 року №25). 

Реєстрація на ДПА/ЗНО здійснюється через сайт УЦОЯО або Київського РЦОЯО. 

Кожен зареєстрований учасник зовнішнього оцінювання має право скласти тести не 

більш як із чотирьох навчальних предметів. 

Випускникам закладів ЗСО результати зовнішнього оцінювання зараховуються як 

результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної 

середньої освіти з трьох навчальних предметів: 

 української мови і літератури (української мови); 

 математики або історії України (період XX – початок XXI століття) (за 

вибором учня); 

 один із навчальних предметів, зазначених у пунктах 2 - 11 Переліку 

навчальних предметів наказу МОН від 22.08.2018  № 931 (за вибором учня). 

Учні закладів загальної середньої освіти, яким результат зовнішнього оцінювання з 

іноземної мови має зараховуватися як оцінка за атестацію: 

 отримують оцінку за атестацію за результатами виконання завдань 

академічного рівня, якщо вивчали цю іноземну мову на рівні стандарту або 

академічному рівні; 
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 отримують оцінку за атестацію за результатами виконання завдань 

академічного та профільного рівнів, якщо вивчали цю іноземну мову на 

профільному рівні. 

Учням (слухачам, студентам) закладів професійної (професійно-технічної), вищої 

освіти результати зовнішнього оцінювання зараховуються як результати державної 

підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти з двох 

навчальних предметів: 

 української мови і літератури (української мови); 

 на вибір – математики або історії України (період XX – початок XXI століття) 

(наказ МОН від 22.08.2018 року №931). 

Учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, 

які вже склали ДПА за курс повної загальної середньої освіти у закладі, не обирають 

цей предмет як оцінку за атестацію під час реєстрації на ЗНО. Наприклад: 

 пройшли атестацію з української мови – обирають математику або історію 

України; 

 пройшли атестацію з математики або історії України – обирають українську 

мову; 

 пройшли атестацію з обох навчальних предметів – реєструються лише на ЗНО 

(за бажанням). Учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-

технічної), вищої освіти, які склали ДПА з обох навчальних предметів 

реєструється самостійно. Вони замість копії атестата про повну загальну 

середню освіту подають до Київського РЦОЯО довідку з місця навчання 

(додаток 3 Порядку проведення ЗНО наказу МОН від 10.01.2017 року №25), яка 

підтверджує, що особа здобуде повну загальну середню освіту в поточному 

навчальному році. 

Студенти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з 

одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти та які отримали в 

2018 році 1 – 3 бали за результатами державної підсумкової атестації, можуть 

повторно пройти державну підсумкову атестацію в 2019 році (пункт 5 наказу МОН від 

07.12.2018 №1369). 

Атестація за освітній рівень повної загальної середньої освіти складається тільки у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання. Докладніше про звільнення від ЗНО в 

розділі «Звільнення від ЗНО» цієї інструкції.  

Увага! Учням, звільненим від ДПА, радимо з’ясувати в приймальній комісії закладу 

вищої освіти, чи дозволяє наявний медичний висновок не реєструватися на ЗНО та 

складати іспити у закладі вищої освіти. 

Перелік захворювань, що можуть бути підставою для звільнення від проходження 

ДПА – у наказі МОН та МОЗ від 01.02.2013 №72/78. 

Відповідальні за реєстрацію у закладах освіти повинні обов’язково перевірити 

заповнену реєстраційну картку учнів (слухачів, студентів), якість копій інших 

документів (їх відповідність даним зазначеним у реєстраційній картці) та сформувати 

комплект реєстраційних документів на кожного учасника (пункт 8 розділу IV Порядку 

проведення ЗНО наказу МОН від 10.01.2017 року №25). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1030-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1030-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17#n419
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32979.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32979.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17
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До комплекту реєстраційних документів учасника ДПА/ЗНО входить: 

 заповнена реєстраційна картка; 

 копія паспорта громадянина України; 

 інші документи (детальніше в розділах «Окремі категорії» та «Додаткова сесія» 

цієї інструкції). 

Зверніть увагу! Реєстраційна картка повинна бути якісною та містити (розділ IV 

Порядку проведення ЗНО наказу МОН від 10.01.2017 року №25): 

 заповнену частину «Заява»: 

o прізвище учня/слухача/студента (у родовому відмінку) та ініціали після 

назви регіонального центру; 

o власноруч заповнену заяву, у якій засвідчити бажання бути 

зареєстрованим для участі в зовнішньому оцінюванні (зразок заяви можна 

буде побачити під час реєстрації); 

o дату заповнення заяви та особистий підпис у спеціально відведених 

місцях. 

Відсутність прізвища, власноруч заповненої заяви, дати, підпису учасника є 

поширеними помилками та є підставою для відмови в реєстрації. 

 прізвище, ім’я, по батькові; 

 число, місяць і рік народження; 

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

реєстрація; 

 номери контактних телефонів; 

 поштову адресу, за якою особі може бути надіслана офіційна кореспонденція; 

 категорію випускника; 

 відомості про заклад освіти; 

 перелік навчальних предметів, вибраних для проходження зовнішнього 

оцінювання; 

 назви навчальних предметів, з яких особі будуть зараховані результати 

зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію; 

 інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа в дні проведення 

зовнішнього оцінювання; 

 назву мови національної меншини, якою особа бажає отримати завдання 

сертифікаційної роботи (у разі потреби); 

 номер і дату медичного висновку (для осіб з особливими освітніми 

потребами); 

 наклеєну у спеціально відведених місцях реєстраційної картки дві однакові 

фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає 

досягнутому віку (зразок заповненої реєстраційної картки учасника 

тестування). 

Для того, щоб зробити роботу працівників Київського РЦОЯО з комплектами 

реєстраційних документів зручнішою, просимо наклеювати нижню фотографію в 

реєстраційній картці за кінчик (не повністю). Цю фотографію вирізають та 

наклеюють працівники КРЦОЯО на сертифікат учасника. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17
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До реєстраційної картки учень (слухач, студент) повинен додати: 

 якісну копію паспорта громадянина України (1 та 2 сторінка паперового 

паспорта або лицьова та зворотня частина ID-картки. Копії повинні бути 

розміщені на одному аркуші). В разі його відсутності – один із таких 

документів: 

o копію паспортного або іншого документа, що посвідчує особу (для 

іноземців та осіб без громадянства); 

o копію довідки про звернення за захистом в Україні (для особи, яка 

звернулася за захистом в Україні); 

o довідку із закладу освіти (додаток 2 Порядку проведення ЗНО наказу 

МОН від 10.01.2017 року №25) з фотокарткою (для осіб з 

неконтрольованої території, які є учнями (слухачами, студентами) закладів 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 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). 

 учні/слухачі/студенти, які не мають паспорта (не отримують його до 

завершення реєстрації), реєструються за свідоцтвом про народження. В цьому 

випадку до комплекту реєстраційних документів учасника додається копія 

свідоцтва про народження та клопотання від закладу освіти (з кутовим штампом, 

номером та датою (можна використовувати офіційний бланк закладу освіти), 

печаттю, підписом та ініціалами керівника закладу освіти). Батьки зазначених 

осіб повинні написати заяву (у довільній формі) на ім’я керівника, яка 

залишається у закладі освіти. 

Зверніть увагу! Особи, які потребують особливих умов проходження ЗНО, мають 

розбіжності в персональних даних, не зможуть взяти участь в основній сесії ЗНО та ін. 

також подають документи, перелік яких розміщено в розділі «Окремі категорії» та 

«Додаткова сесія» цієї інструкції. 

Випускники закладів загальної середньої освіти 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) (пункт 8 

розділу IV Порядку проведення ЗНО наказу МОН від 10.01.2017 року №25). 

Сформувати комплект реєстраційних документів та наклеїти фотографії повинна 

особа, яка відповідає за реєстрацію в закладі освіти. 

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. 

Зверніть увагу! Без дотримання цих правил учасника не буде зареєстровано. 

Не скріплюйте степлером реєстраційні документи учасників. Сформований комплект 

реєстраційних документів кожного учня/слухача/студента вкладіть в окремий файл 

так, щоб зображення всіх документів «дивилися» в одну сторону за прикладом: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17#n417
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17
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 1-й документ – реєстраційна картка; 

 2-й документ – копія паспорта/паспортного документа; 

 3-й – інший документ. 

Дотримуючись цих рекомендацій, Ви значно полегшите роботу працівників 

Київського РЦОЯО, відповідальних за реєстрацію. 

Формування списку осіб 
Відповідальний за реєстрацію у закладі освіти 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 (пункт 9 розділу ІV Порядку проведення ЗНО 

наказу МОН від 10.01.2017 року №25). 

Список осіб потрібно завантажити зі сторінки закладу освіти сервісу «Керівникам 

закладів освіти», яка розміщена на сайті УЦОЯО. 

Важливо! 

 в списку повинні бути ПІБ і номери реєстраційних карток тих 

учнів/слухачів/студентів, реєстраційні комплекти яких Ви відправляєте до 

Київського РЦОЯО. Не потрібно набирати списки вручну. Видалити зі списку 

учнів/студентів, комплекти яких Ви плануєте відправити пізніше, можна за 

допомогою програми Microsoft Office Excel; 

 учні/слухачі/студенти можуть дублюватися у списку. Видаліть зайвий рядок і 

залиште той, в якому номер реєстраційної картки співпадає з номером картки, 

яку Ви відправляєте до Київського РЦОЯО; 

 Ви можете змінити дані в реєстраційній картці учня, якщо не відправили його 

комплект документів до Київського РЦОЯО; 

 якщо Ви вже відправили комплект документів учасника, дочекайтесь сертифікат 

(надійте до закладу освіти), а вже потім здійснюйте перереєстрацію (докладніше 

в розділі «Зміна реєстраційних даних» цієї інструкції); 

 в списку осіб обов’язково повинен бути кутовий штамп з номером та датою 

(можна використовувати офіційний бланк закладу освіти), печать, підпис та 

ініціали керівника закладу освіти. Якщо Ви недотримаєтесь цих вимог, 

учням/слухачам/студентам Вашого закладу буде відмовлено в реєстрації; 

 Київський РЦОЯО рекомендує подавати документи: 

o до 15.02.2019 – заклади освіти з кількістю випускників до 10 осіб; 

o до 25.02.2019 – заклади освіти з кількістю випускників до 30 осіб; 

o до 05.03.2019 – заклади освіти з кількістю випускників більше 30 осіб. 

 Сформуйте окремі списки для різних категорій: 

o список учасників тестування, які зареєстровані на загальних засадах; 

o список учасників тестування, які потребують створення особливих умов; 

o список учасників тестування, які не мають паспортного документа; 

o список учасників тестування, які зареєструвалися на додаткову сесію; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17
https://zno.testportal.com.ua/edu/login
https://zno.testportal.com.ua/edu/login
http://testportal.gov.ua/zno-dpa-2/
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o … 

Дотримуючись цих рекомендацій, Ви значно полегшите роботу працівників 

Київського РЦОЯО, відповідальних за реєстрацію. 

Зверніть увагу! Можна формувати будь-яку кількість списків. В ньому повинні бути 

прізвища тих учнів/слухачів/студентів, реєстраційні комплекти яких Ви відправляєте 

до регіонального центру. 

Комплекти реєстраційних документів можна надіслати/передати: 

 рекомендованим листом на адресу: Київський РЦОЯО, а/с 86, м. Київ, 02192; 

 нарочно в установлені строки за адресою: Київський РЦОЯО, вулиця Міста 

Шалетт, 1а, м. Київ. 

Окремі категорії 
Окремі категорії осіб мають також подати (розділ ІV Порядку проведення ЗНО наказу 

МОН від 10.01.2017 року №25): 

 медичний висновок (оригінал) про створення особливих (спеціальних) умов для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної 

облікової документації №086-3/о наказу від 29.08.2016 №1027/900; 

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

про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в 

персональних даних); 

 копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, 

наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною 

мовою); 

 заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання 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. 

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. 

Додаткова сесія 
Подання документів для участі в додатковій сесії в межах часу, відведеного на 

реєстрацію (перереєстрацію), здійснюється особами, які не можуть пройти зовнішнє 

оцінювання під час основної сесії у зв’язку з тим, що: 

1) обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальних предмети, 

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

2) у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1709-16#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1709-16#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16
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3) за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у зовнішньому оцінюванні з 

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

4) вказали 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 тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту 

України; складатимуть державні іспити; 

 проходитимуть практику на підприємствах, в установах та організаціях (для осіб 

із числа учнів (слухачів/студентів) закладів професійної (професійно-технічної), 

вищої освіти); 

 перебуватимуть за кордоном. 

Зверніть увагу! Учні/слухачі/студенти, які братимуть участь у додатковій сесії, крім 

документів, про які йшлося в розділі «Реєстрація на ЗНО», повинні подати додаткові 

документи та заяву, що підтверджують їх неучасть в основній сесії (докладніше в 

наказі УЦОЯО від 26.11.2015 №95). 

Звільнення від ЗНО 

Здобувачі освіти можуть бути звільнені від зовнішнього незалежного оцінювання та 

пройти атестацію в закладі освіти, якщо вони: 

 мають захворювання або патологічний стан за умови подання до закладу освіти 

одного з документів або копії документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 

наказу від 29.08.2016 року №1027/900, та не реєструвалися для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 

предмета(ів); 

Увага! Щоб не втратити шанс стати студентом! 

Учні/слухачі/студенти або їхні батьки повинні з’ясувати в приймальній комісії 

закладу вищої освіти, чи дозволяє наявний медичний висновок не реєструватися на 

ЗНО та складати іспити у закладі вищої освіти. 

 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, затвердженою наказом від 

29.08.2016 року №1027/900 та відповідного витягу із протоколу засідання 

регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти). 

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/zayava_na-regionalni-tsentr_dodatkova-sesiya2019_period-reyestratsiyi.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/nakaz_95.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16
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Строки атестації таких здобувачів освіти в закладі освіти визначаються наказом 

керівника закладу освіти. 

Особам цих 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. 

Детальніше про звільнення від ЗНО в пункті 14 розділу 2 Порядку проведення ДПА 

наказу МОН від 07.12.2018 №1369. 

Зміна реєстраційних даних 
Підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні є Сертифікат 

зовнішнього незалежного оцінювання, який буде надіслано на заклад освіти. 

Після отримання Сертифіката Ви (учень/слухач/студент) можете внести зміни до 

реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію. Перереєстрація триватиме з 05 

лютого до 25 березня 2019 року (пункт 11 Календарного плану наказу МОН від 

28.09.2018 року №1036). 

Для перереєстрації потрібно внести зміни до реєстраційних даних за допомогою 

спеціального сервісу «Внести зміни», розміщеного на веб-сайті УЦОЯО. Вхід до 

сервісу – за номером і пін-кодом Сертифіката. Вам потрібно оформити нову 

реєстраційну картку, повторно сформувати комплект реєстраційних документів, 

вклавши до нього отриманий раніше Сертифікат. Пакет документів та новий список 

осіб треба подати до Київського РЦОЯО в той самий спосіб, у який це було здійснено 

під час реєстрації. 

Зразок заповненої реєстраційної картки 

 

Дякуємо за співпрацю! 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32979.html
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pidgotovku-do-provedennya-v-2019-roci-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-zdobutih-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pidgotovku-do-provedennya-v-2019-roci-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-zdobutih-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti
http://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/

