Щоб досягти мети,
насамперед, потрібно іти

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ 2016:
особливості реєстрації

ЗАТВЕРДЖЕН
ЗАТВЕРДЖЕНО
―ЗАТВЕРДЖЕНО
О України
постановою Кабінету Міністрів
від 25 серпня 2004 р. № 1095
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2015 р. № 533)
ПОРЯДОК
проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти
Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм проведення зовнішнього незалежного
оцінювання (оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому
рівні) та моніторингу якості освіти.
Дія цього Порядку поширюється на процес проведення організаційнотехнологічної підготовки зовнішнього незалежного оцінювання, що належить до
повноважень Українського центру оцінювання якості освіти, як спеціально
уповноваженої державної установи, що проводить зовнішнє незалежне
оцінювання.
2. Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться з метою забезпечення права осіб
на рівний доступ до освіти.
3. Моніторинг якості освіти проводиться з метою отримання об’єктивних даних
про якість освіти, забезпечення органів державної влади, громадськості
відповідною статистичною та аналітичною інформацією.
4. Процедура зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти
здійснюється державною мовою.
5. З метою проведення зовнішнього незалежного оцінювання утворюються такі
тимчасові пункти, як пункт реєстрації учасників зовнішнього незалежного
оцінювання, пункт обробки, пункт перевірки та пункт проведення зовнішнього
незалежного оцінювання (далі — тимчасові пункти).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
14.09.2015 р. № 923
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 вересня 2015 р.
за № 1152/27597

Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих
на основі повної загальної середньої освіти
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1078 від 13.10.2015}

Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України «Про вищу
освіту», статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку
проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня
2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 08 липня 2015 року № 533),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік навчальних предметів, з яких особи, що виявили
бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2016 році,
проходитимуть зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти, що додається.
2. Встановити, що в 2016 році:
1) зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на
основі повної загальної середньої освіти, проводитиметься з 05 травня
до 10 липня;
2) результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і
літератури (українська мова), а також із математики або історії України
(період ХХ – початок ХХІ століття) зараховуються як результати державної
підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для
випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року;

Наказ Міністерства освіти і науки України від
15.10.2015 № 1085 «Про затвердження Умов прийому
на навчання до вищих навчальних закладів України
в 2016 році», затверджений в Міністерстві юстиції
04.11.2015 №1351/27796

Наказ Міністерства освіти і науки України від
05.11.2015 № 1143 «Про затвердження Календарного
плану підготовки та проведення в 2016 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти»
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До початку РЕЄСТРАЦІЇ
для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні
абітурієнт має
 Ознайомитися з Правилами прийому до
обраного вищого навчального закладу

 Визначити перелік предметів (не більше
чотирьох)

Результати зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови і
літератури (українська мова)
зараховуються як результати
державної підсумкової атестації

05 травня 2016 року

Результати
зовнішнього незалежного оцінювання
з математики
11 травня 2016 року
з історії України
(період ХХ – початок ХХІ ст)

або
13 травня 2016 року

зараховуються як результати
державної підсумкової атестації

ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ













українська мова і література
математика
історія України
біологія
географія
фізика
хімія
Обирається
англійська мова
2, 3 або 4 тести з 12
іспанська мова
німецька мова
російська мова
французька мова
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ОФОРМЛЕННЯ
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ

Реєстрація на зовнішнє
незалежне оцінювання
триватиме з
01 лютого по 04 березня
2016 року

РЕЄСТРАЦІЯ триває
з 01 лютого до 04 березня 2016 року
Сторінка
«РЕЄЄСТРАЦІЯ – 2016»

http://testportal.gov.ua

Контрольно-інформаційний лист до
реєстраційної картки № 1734073783

1.

Уважно перевірте дані, зазначені Вами у бланку реєстраційної картки.

2.

Заповніть частину «Заява»:

1) після найменування регіонального центру оцінювання якості освіти
вкажіть своє прізвище (у родовому відмінку) та ініціали;
2) власноруч напишіть заяву, у якій вкажіть своє бажання бути

зареєстрованим(ою) для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, а
також

факт

ознайомлення

з

Порядком

проведення

зовнішнього

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженим

постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року №
533);

3) у спеціально відведених місцях укажіть дату заповнення заяви, а також
засвідчіть її особистим підписом.
3. Напишіть заяву за таким зразком:
«Прошу зареєструвати мене для участі в зовнішньому незалежному
оцінюванні 20___ року.
Із Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингу якості освіти ознайомлений(а).».
На копіях документів, які подаються для реєстрації, повинен бути напис про
засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без

лапок), а також Ваш особистий підпис, ініціали та прізвище, дата засвідчення
кожної копії.
Факт надходження реєстраційної картки до пункту обробки регіонального

центру оцінювання якості освіти є підставою для опрацювання персональних
даних

у процесі підготовки та проведення зовнішнього незалежного

оцінювання, їх використання під час вступу до вищих навчальних закладів.

Контрольно-інформаційний лист до
реєстраційної картки № 3227580220

1.

Уважно перевірте дані, зазначені Вами у бланку реєстраційної картки.

2.

Заповніть частину «Заява»:

1) після найменування регіонального центру оцінювання якості освіти
вкажіть своє прізвище (у родовому відмінку) та ініціали;
2) власноруч напишіть заяву, у якій вкажіть своє бажання бути

зареєстрованим(ою) для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, а
також

факт

ознайомлення

з

Порядком

проведення

зовнішнього

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженим

постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року №
533);

3) у спеціально відведених місцях укажіть дату заповнення заяви, а також
засвідчіть її особистим підписом.
3. Напишіть заяву за таким зразком:
«Прошу зареєструвати мене для участі в зовнішньому незалежному
оцінюванні 20___ року.
Із Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингу якості освіти ознайомлений(а).».
На копіях документів, які подаються для реєстрації, повинен бути напис про
засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без

лапок), а також Ваш особистий підпис, ініціали та прізвище, дата засвідчення
кожної копії.
Факт надходження реєстраційної картки до пункту обробки регіонального

центру оцінювання якості освіти є підставою для опрацювання персональних
даних

у процесі підготовки та проведення зовнішнього незалежного

оцінювання, їх використання під час вступу до вищих навчальних закладів.

КОМПЛЕКТ РЕЄСТРАЦІЙНИХ
ДОКУМЕНТІВ
Випускників ЗНЗ
2016 року

Студентів, учнів ПТНЗ,
ВНЗ І-ІІ р.а.

реєстраційна картка
дві однакові фотокартки
2015/2016року розміром 3 х 4 см (на
документи)
копія паспорта громадянина України
або свідоцтва про народження для тих,
хто народився після 01 вересня 1999
року

реєстраційна картка
дві однакові фотокартки 2015/2016
року розміром 3 х 4 см (на документи)
копія паспорта громадянина України
довідка з місця навчання, що
підтверджує здобуття в 2016 році
повної загальної середньої освіти

ЗА ПОТРЕБИ
* висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих
(специфічних) умов;
* копії документа про зміну прізвища, імені, по батькові;
* переклад документів українською мовою, завірений нотаріально

ФОТО НА ДОКУМЕНТИ

У разі неправильного заповнення довідки абітурієнту буде
ВІДМОВЛЕНО в реєстрації для проходження ЗНО

У разі неправильного заповнення довідки абітурієнту буде
ВІДМОВЛЕНО в реєстрації для проходження ЗНО

Видається лише
Торговельно-економічний коледж
Київського торговельно-економічного університету
студентам ВНЗ І-ІІ р.а.,
вул. Львівська, 000, м Київ 000, тел. 0 000 00 00
учням ПТНЗ
№ 105 від 01.02. 2016
Довідка

Довідка

Іванову Івану Івановичу
Видана________________________________________________________

Іванову Івану Івановичу

Видана________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Торговельнопро те, що він (вона) здобуває повну загальну середню освіту в ______________
Торговельнопро те, що він (вона) здобуває повну загальну середню освіту в ______________
економічному коледжі Київського національного торговельно____________________________________________________________________
економічному
коледжі
Київського
національного
торговельно____________________________________________________________________
(повне найменування навчального закладу)
(повне найменування навчального закладу)
економічного університету
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
економічного університету
вул. Львівська, 2/4, м. Київ
Місцезнаходження навчального закладу:_________________________________
вул. Львівська, 2/4, м. Київ
Місцезнаходження навчального закладу:_________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Очікувана дата здобуття повної загальної середньої освіти:
Очікувана дата здобуття повної загальної середньої освіти:
червень
2016
____________________
____________.
2016
червень
____________________
____________.
(місяць)

(місяць)

(рік)

(рік)

Тип навчального закладу системи загальної середньої освіти (позначити необхідне):
Тип навчального закладу системи загальної середньої освіти (позначити необхідне):

професійно-технічний навчальний заклад;

професійно-технічний навчальний заклад;

вищий навчальний заклад

вищий навчальний заклад

Київського

Видана для подання до ________________________________________________
Київського
Видана для подання до ________________________________________________
регіонального центру оцінювання якості освіти.
регіонального центру оцінювання якості освіти.
Директор

Директор
М. П.

__________

О.В. Олійник
_______________

М. П.

__________
(підпис)

О.В. Олійник

_______________
(ініціали, прізвище)
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НАДСИЛАННЯ
РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

Випускників ЗНЗ
2016 року

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ЗНЗ
надсилає або передає до
Київського регіонального
центру оцінювання якості
комплект реєстраційних
документів учнів зі списком

а/с №86,
м.Київ,
02192

Рекомендованим
листом

Студентів, учнів ПТНЗ,
ВНЗ І-ІІ р.а.

Абітурієнт САМОСТІЙНО
надсилає комплект
реєстраційних
документів до Київського
регіонального центру
оцінювання якості

Київський
___________________________

Відбиток кутового
штампа навчального
закладу

(Якщо в навчальному закладі немає кутового
штампа, список оформлюється на офіційному бланку)

СПИСОК
осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію
у формі зовнішнього незалежного оцінювання

(повне найменування навчального закладу)

Номер
реєстраційної
картки

_____________________

По батькові

(назва навчального предмета)

Ім’я

_____________________

Прізвище

(назва навчального предмета)

№
з/п

_____________________

Навчальні предмети,
результати зовнішнього
незалежного
оцінювання з яких
зараховуються як
оцінки за державну
підсумкову атестацію*
(назва навчального предмета)

Супроводжує
реєстраційні
документи
випускників ЗНЗ

регіональний центр оцінювання
якості освіти

Комплекти реєстраційних документів у кількості _______ до списку додаються.
Директор

__________________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

М.П.
*Навпроти навчальних предметів, із яких результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть зараховані
як оцінки за державну підсумкову атестацію, проставляється позначка «».
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Отримання реєстраційного повідомлення учасника,
СЕРТИФІКАТА зовнішнього незалежного
оцінювання та інформаційного бюлетеня
«Зовнішнє незалежне оцінювання. 2016 рік»

ВИПУСКНИКИ ЗНЗ
2016 року

СТУДЕНТИ ВНЗ І-ІІ р.а.,
УЧНІ ПТНЗ
.
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ВНЕСЕННЯ ЗМІН
Зміни до реєстраційних даних учасники вносять через інформаційну
сторінку (http://testportal.gov.ua)

Повторно роздруковують контрольно-інформаційний лист і реєстраційну картку.
Випускники ЗНЗ подають комплект реєстраційних документів та отриманий раніше
Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання до загальноосвітнього навчального
закладу.
Випускники минулих років надсилають пакет до Київського регіонального центру
 зміни до реєстраційних даних можна вносити лише до 18 березня 2016 року

Дата відправлення визначається за відтиском
поштового штемпеля на конверті

ВІДМОВА У РЕЄСТРАЦІЇ
 надано не всі документи, необхідні для здійснення
реєстрації
 неналежно оформлена реєстраційна картка
 зазначено в реєстраційній картці недостовірні дані
 подано заяву після 04 березня 2016 року

Хід реєстрації абітурієнт може перевірити на сайті Київського регіонального центру
оціювання якості освіти за номером, що вказаний в контрольно-інформаційному листі

