
ІІІ. Формування  
пакета 

реєстраційних 
документів 



Випускники минулих років, які бажають 
зареєструватися для складання ЗНО 2018  

(особи, які вже мають атестат)  

Готують 
документи: 

1. Копію атестата 
2. Копію паспорта громадянина України, а в 
разі його відсутності – один з документів 
зазначених у пункті 2 розділу IV Порядку 
проведення ЗНО. 
3. Дві ідентичні фотокартки для документів 
розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає 
досягнутому віку. 

Реєстраційну картку ─ 
 САМОСТІЙНО або звернувшись за допомогою до 

пункту реєстрації 

Формують: 



Випускники поточного року закордонних навчальних 
закладів та учні (студенти) закладів освіти, які 

здобудуть повну загальну середню освіту в поточному 
навчальному році та не проходять ДПА у формі ЗНО  

(у випадках, передбачених законодавством) 

Реєстраційну картку 
 САМОСТІЙНО 

(або звернувшись за допомогою до 
пункту реєстрації) 

Формують: 

1. Оригінал довідки з закладу освіти 
  
2. Копію паспорта  
 
3. Дві фотокартки 3х4 

Готують 
документи: 



Випускники системи середньої освіти поточного 
навчального року, які отримують оцінки ДПА                                  

(Випускники ЗНЗ; учні ПТНЗ/ студенти ВНЗ І-ІІ р.а., які отримують повну 
загальну середню освіту в поточному році 

Готують 
документи: 

1. Копію паспорта громадянина України, а в 
разі його відсутності – один з документів 
зазначених у пункті 2 розділу IV Порядку 
проведення ЗНО. 
2. Дві ідентичні фотокартки для документів 
розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає 
досягнутому віку. 

Реєстраційну картку ─ 
 САМОСТІЙНО або звернувшись за допомогою до 

відповідального за ЗНО в закладі освіти 

Формують: 



Якщо паспорт відсутній, особи подають  
один з документів, що його замінює  

(пункт 2 розділу IV Порядку проведення ЗНО) : 

 1. 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 (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) 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, або 
переселилися з них (далі - особи з неконтрольованої території). 

2. Копію паспортного або іншого документа, що посвідчує 
особу (для іноземців та осіб без громадянства). 

3. Копію довідки про звернення за захистом в Україні  
(для особи, яка звернулася за захистом в Україні). 



 4. Довідку із закладу 
освіти (додаток 2) 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) 
 



На копіях документів, що подаються для 
реєстрації, повинен бути: 

• напис про засвідчення 
документа, що складається зі 
слів "Згідно з оригіналом"  
(без лапок)  

• особистий підпис особи, яка 
реєструється, її ініціали та 
прізвище,  дата засвідчення 
копії  

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ  
ДОКУМЕНТІВ 



1. Алгоритм  
формування  

та оформлення 
реєстраційної картки 

 



1. 1. Зайдіть на сайт УЦОЯО або на наш сайт 
та знайдіть та натисніть кнопку 

«Реєстрація» 
 



1.2. Почніть реєстрацію з ознайомлення  
із нормативними документами щодо проходження ЗНО, 

зробіть позначку щодо ознайомлення з документами. 
 

1.3. Оберіть категорію випускника  
та натисніть кнопку «Далі» 

 



Якщо певний крок не буде зроблено, або зроблено 
з помилкою - програма покаже попередження про 
наявну помилку, що потрібно буде виправити для 

подальшої реєстрації 
 



1.4. Уважно 
заповніть 

реєстраційну 
форму 

українською 
мовою, та 
натисніть 

кнопку «Далі» 
 

ПРИКЛАД 
форми  

для випускників 
ЗНЗ  

СКЛАДАЮТЬ ДПА 



Дані, що вказують учасники ЗНО  
в реєстраційній формі: 

1)  прізвище, ім’я, по батькові; 
2)  число, місяць і рік народження; 
3) тип, серію (за наявності) та номер документа, на підставі 
        якого здійснюється реєстрація; 
4)   номери контактних телефонів; 
5) поштову адресу, за якою особі може бути надіслана 
      офіційна кореспонденція; 
6) категорію випускника; 
7) відомості про заклад освіти (окрім випускників минулих років); 

8) перелік навчальних предметів, вибраних для 
     проходження зовнішнього оцінювання, із зазначенням  
    (за наявності) рівня складності завдань сертифікаційної 
роботи 
9) назви навчальних предметів, з яких особі будуть зараховані 
результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну 
підсумкову атестацію (для випускників системи середньої 
освіти  поточного року); 



Дані, що вказують учасники ЗНО  
в реєстраційній формі: 

10) інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа в 
дні проведення зовнішнього оцінювання для учнів (слухачів, 

студентів) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які здобудуть 
повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (крім зовнішнього 
оцінювання з навчальних предметів, з яких особі будуть зараховані результати 
зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію), випускників 
минулих років, випускників поточного навчального року закордонних закладів освіти)  

11) назву мови національної меншини, якою особа бажає 
отримати завдання сертифікаційної роботи (у разі потреби)  

12) номер і дату медичного висновку (для осіб з особливими 
освітніми потребами); 

13) адресу електронної пошти та регіональний центр, у зоні 
обслуговування якого буде проходити зовнішнє оцінювання 
(для осіб, які не можуть указати відповідну поштову адресу в Україні, 
з числа осіб, які проживають або навчаються за кордоном, або осіб з 
неконтрольованої території). 

У РАЗІ ПОТРЕБИ:  



Робота в програмі створення  
заяви-реєстраційної картки  

(на прикладі форм для випускників ЗНЗ) 

Далі 

Уважно оберіть 
категорію випускника  

 

ПРИКЛАД 



Далі 

Вводимо прізвище, ім’я, по батькові 

Далі 

ПРИКЛАД 



Далі 

Вибираємо із переліку тип документа, на 
підставі якого здійснюється реєстрація  

Далі 
ПРИКЛАД 



Далі 

Вводимо дані паспортного документа: серію  
(за наявності), номер, дату народження 

Далі ПРИКЛАД 



Далі 

Вводимо адресні дані закладу освіти, та клас, в 
якому навчається учасник ЗНО 

Далі 

Вигляд повністю заповненої форми даних про  заклад освіти, та клас, 
в якому навчається учасник ЗНО 

ПРИКЛАД 



Далі 

Вводимо фактичну адресу проживання 
учасника ЗНО (прописка значення не має) 

Далі 

ПРИКЛАД 



Далі 

Такі документи зберігаються в ДпРЦОЯО 
до початку тестування 

УВАГА!  
 

Якщо особа не може вказати фактичну  
адресу в Україні, куди можна надіслати їй 

кореспонденцію (з числа осіб, які проживають або 
навчаються за кордоном, або осіб з неконтрольованої 

території), вона має поставити позначку  
у відповідному полі 



Далі 

Особи, які потребують створення особливих (спеціальних) 

умов для проходження ЗНО мають обов’язково поставити 
позначку у спеціальне поле, після чого ввести дані 

документа, виданого органом охорони здоров’я 

Далі 

ПРИКЛАД 



Далі 

Вибираємо предмети для  
складання ЗНО та ДПА  

ПРИКЛАД 



УВАГА! 
Якщо випускник ЗНЗ бажає зареєструвати 

 іноземну мову, результати якої хоче зарахувати 
як результати за ДПА,  програма реєстрації 
визначає рівень складності за даними, які 
внесли заклади освіти під час редагування 

даних у сервісі «Керівникам закладів освіти»  
на сайті УЦОЯО 



Формуємо та роздруковуємо реєстраційну 
картку та Контрольно – інформаційний лист  

Читаємо 

Обчислюємо 
Отримуємо 
результат 

Натискаємо 
на кнопку 



З’являться повідомлення щодо 
успішного сформування 

документів, які потрібно відкрити 
і роздрукувати 

Далі 



Контрольно-інформаційний лист та  
Заява-реєстраційна картка  

Читаємо 

До початку рукописного оформлення 
реєстраційної картки потрібно 

перевірити правильність зазначених  
у ній даних, унесених за допомогою 

клавіатури. Якщо помічено помилку(и), 
потрібно її(їх) виправити, повернувшись 

до реєстраційної форми, та ще раз 
роздрукувати реєстраційну картку і 

контрольно-інформаційний лист. 

Текст заяви для 
заповнення 

заяви 

ПРИКЛАД 



Заповнюємо бланк заяви: 

Ткаченко М. І. 

Прошу зареєструвати мене для участі в зовнішньому незалежному 
оцінюванні  2018 року. Із Порядком проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти, ознайомлений(а). 

06.02.2018 

Наклеюємо 2 фото: в лівий верхній  
і правий нижній кути реєстраційної 

картки 



Після оформлення заяви завершуємо 
роботу в програмі: 

Натискаємо 
 кнопку 



 

З’явиться повідомлення про 
завершення роботи програми 

Далі 



1) 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);  

2) копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою 
документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають 
документи, оформлені іноземною мовою);  

3) медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов 
для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (для осіб  
з особливими освітніми потребами); 

4) 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.  

(Детальніше: розділ IV Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25.) 

Окремі категорії осіб, мають 
 також подати:  

 


