
 

Реєстрація на ЗНО-2016 



Нормативна база 
          

 

  Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 
моніторингу якості освіти (затверджено постановою Кабміну 25.08.2004 
№1095, в редакції постанови Кабміну від 08.07.2015 №533); 

 

Накази Міністерства освіти і науки України: 

• від  30.12.2014 №1547 «Про затвердження Положення про державну 
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої 
освіти»… 

• від 14.09.2015 № 923 “Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього 
незалежного оцінювання…” 

• від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації 
учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 
навчальному році»…  

• від 15.10.2015  №1085 «Про затвердження Умов прийому до вищих 
навчальних закладів України у 2016 році»…  

• від 05.11.2015 №1143 “Про затвердження Календарного плану підготовки та 
проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання…”  

• від 11.12.2015 № 1278 «Про затвердження Порядку реєстрації осіб для 
участі в зовнішньому незалежному оцінюванні …» 

 

 Інструкція про звільнення від проходження ДПА учнів ЗНЗ за станом 
здоров’я (наказ МОН, МОЗ від 01.02.2013 №72/78 (+Перелік захворювань, 
які можуть бути підставою для звільнення від ДПА) 

 

 

 



ЗНО-2016. Основна сесія 

Українська мова і 

література 

05.05 

Математика 11.05 

Історія України 13.05 

Російська мова 03.06 

Іспанська мова 06.06 

Англійська мова 07.06 

Німецька мова 08.06 

Французька мова 09.06 

Біологія 10.06 

Фізика 13.06 

Географія 15.06 

Хімія 17.06 



ЗНО-2016. Додаткова сесія 

Українська мова і 

література 

14.06 

Математика 16.06 

Історія України 21.06 

Російська мова 22.06 

Іспанська мова 23.06 

Англійська мова 23.06 

Німецька мова 24.06 

Французька мова 24.06 

Біологія 29.06 

Фізика 30.06 

Географія 01.07 

Хімія 04.07 



Дещо з Календарного плану 
підготовки ЗНО-2016  

 До 15.01.2016 – визначення в ЗНЗ 

відповідальних за формування комплектів 

реєстраційних документів випускників 

  

 До 29.01.2016 – підготовка осіб, які залучаються 

до реєстрації на ЗНО 

 

 01.02 - 04.03 – реєстрація на участь в ЗНО 

 01.02 – 18.03 – внесення змін до реєстраційних 

даних (за вимогою учасників) 

 



Наказ МОН від 16.09.2015 № 940 

     ДПА  випускників ЗНЗ ІІІ ступеня буде проведено з 

 05 по 30 травня 2016 року з трьох предметів: 

 

 української мови (у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання) – 5 травня 2016 року 

 

 математики або історії України (у формі ЗНО, на 

вибір учня, незалежно від профілю навчального 

закладу) – 11 та 13 травня 2016 року 

 

  іноземної мови (у навчальних закладах) 

 



Умови прийому до ВНЗ у 2016 році 

 

 Прийматимуть сертифікати лише 2016 р. 

 Затверджено новий перелік галузей і спеціальностей 

 ВНЗ самостійно формують перелік предметів, із яких 

потрібно пройти ЗНО, визначають вагові коефіцієнти, 

профільні предмети (на один напрям підготовки в різних 

ВНЗ можуть вимагати результати ЗНО з різних 

предметів) 

 Обов’язковий конкурсний предмет - українська мова і 

література 

 Правила прийому до ВНЗ повинні бути оприлюднені на 

сайтах з 15.12.2015 

 

 



ВАЖЛИВО! 

     

 05.05.2016 та 11.05.2016 (або 13.05.2016) – 

ЗНО(ДПА) для усіх випускників ЗНЗ:  

 

 -  результат у 12-бальній шкалі отримають усі 

учасники (до 31.05); 

 - результат у шкалі 100-200 отримають ті, хто 

пройде поріг «не склав/склав». 

     

     Учасник, який не подолає поріг з української 

мови і літератури, до ЗНО у червні не 
допускається  (п.27 Порядку проведення…). 

                



Перед початком реєстрації необхідно: 

   визначитись щодо вступу у ВНЗ  

 

  ознайомитись з документами (правила 

прийому до ВНЗ, Порядок проведення ЗНО 

тощо) 

 

  вибрати предмети для ДПА, для ЗНО              



З 01.02.2016 самостійно, або з 
допомогою відповідальних осіб: 

 



1.Створити та правильно оформити 

реєстраційну картку 

 Зайти на сторінку “Реєстрація” на сайті 

УЦОЯО - testportal.gov.ua та увести 

реєстраційні дані. 

    Це можна зробити самостійно або звернутися 

до відповідального у ЗНЗ (школярі) або 

звернутися в пункти реєстрації (випускники 

минулих років) 

      Інформація про розміщення та графіки роботи пунктів 

реєстрації буде на сайті ЛРЦОЯО 

 



 



У реєстраційній картці необхідно 
вказати такі дані: 



У реєстраційній картці необхідно 
вказати такі дані: 

 





Контрольно-інформаційний лист 



1. Роздрукуйте бланк 

реєстраційної картки та 

контрольно-інформаційний лист 

2. У правому верхньому кутку 

напишіть своє прізвище та 

ініціали (у родовому відмінку) 

3. У відведеному місці напишіть 

текст заяви 

4. Поставте дату та підпис 

5. У відведених клітинках частини 

“Реєстраційна картка” запишіть 

серію та номер документа, що 

посвідчує особу (друкованими 

буквами та цифрами) 

6. У спеціально відведених місцях 

наклейте дві ідентичні 

фотографії розміром 3 х 4 см 

1. Створити та правильно 

оформити  

реєстраційну картку 



Комплект документів, 

 які випускник повинен подати відповідальному за 
реєстрацію у ЗНЗ, має містити: 

- Заповнену реєстраційну картку; 

- копію паспорта (або свідоцтва про народження - для 
осіб, яким на 01.09.2015 не виповнилось 16 років, або іншого 
документа, зазначеного в Порядку реєстрації); 

 

- При потребі:  
» копію документа про зміну прізвища, імені, по 

батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в 
персональних даних) 

» нотаріально завірений переклад державною мовою 
України документів, оформлених іноземною мовою; 

» Оригінал медичної довідки (у разі необхідності створення 
особливих умов) із зазначенням особливих умов, які треба 
створити 

 

 



Документи, які подають для реєстрації 

 копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності – один із 

нижчезазначених документів: 

 

 копію свідоцтва про народження – для особи, якій станом на 01.09.2015, не 

виповнилося 16 років; 

 копію довідки про звернення за захистом в Україні – для особи, яка звернулася 

за захистом в Україні; 

 копію свідоцтва про народження – для особи з неконтрольованої території, яка 

не мала можливості отримати паспорт громадянина України; 

 довідку з навчального закладу з фотокарткою – для особи з неконтрольованої 

території, яка є учнем (слухачем, студентом) загальноосвітнього, професійно-

технічного, вищого навчального закладу, розташованого на території, де органи 

державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, та втратила 

документ, що посвідчує особу, і не має можливості його відновити; 

 копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або тимчасового 

посвідчення громадянина України, або посвідки на постійне (тимчасове) 

проживання, або посвідчення біженця – для інших осіб. 

  

 



Відповідальний за реєстрацію у ЗНЗ:  

 Надає випускникам допомогу в оформленні комплектів 

документів 

 

 Збирає оформлені комплекти документів 

 

 Складає список випускників (осіб, які будуть проходити 

ДПА у формі ЗНО), котрий засвідчується підписом 

директора та печаткою установи. Форма списку 

затверджена Порядком реєстрації…  

 

 Комплекти + список надсилає у РЦ. 

   (Увага! Кількість комплектів повинна відповідати       

кількості осіб у списку) 



2. Надсилання (для випускників ЗНЗ)   
 



Окремі категорії  

 

• Випускників, які будуть звільнені від ДПА за станом 

здоров’я і не планують вступати у ВНЗ, реєструвати НЕ 

треба. (Інструкція про звільнення від ДПА) 

• Випускники вечірніх шкіл реєструються і проходять ЗНО 

за бажанням (Положення про ДПА, розділ ІІ, п.7) 

• Екстерни проходять ЗНО (ДПА) на загальних підставах, 

як  випускники ЗНЗ 

• Особи, які навчаються за кордоном, мають право 

реєструватись на додаткову сесію, якщо не встигають 

приїхати на основну (окрема заява + підтверджуючі 

документи) 

• Особи, які перебувають в пенітенціарних установах 

реєструються лише на додаткову сесію. 

 

 



Окремі категорії  

     

Випускники ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а., минулих років 

самостійно надсилають у РЦ рекомендованим 

листом комплект реєстраційних документів, що 

містить: 

 заповнену реєстраційну картку 

 копію паспорта (документа, за яким 

реєструвались) 

 копію атестата або довідку про отримання 

атестата у 2016 році 

 інші документи – за потреби (наприклад, 

оригінал медичної довідки) 



Інформування про результати реєстрації 

           РЦ надсилає на адресу ЗНЗ  в індивідуальних 

конвертах: 

  Сертифікат 

 Реєстраційне повідомлення учасника ЗНО 

 Інформаційний бюлетень «ЗНО 2016» 

  Повідомлення про створення особливих умов (для 

осіб, які подали медичні висновки)              

                              або 

   Вмотивовану відмову 

 

Випускникам ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а., минулих років - на 

адресу, вказану при реєстрації  

 



Реєстраційне повідомлення 

 



Для внесення змін до реєстраційних даних 
учасникові треба: 

• Унести зміни в реєстраційні дані на своїй інформаційній сторінці, 

що на сайті УЦОЯО. Роздрукувати нову реєстраційну картку та 

контрольно-інформаційний лист 

• Оформити реєстраційну картку відповідно до вимог 

• Сформувати повний новий комплект документів, що має 

містити: 

 -  отриманий раніше сертифікат, що анулюється 

 -  реєстраційну картку, сформовану під час перереєстрації 

 -  копію паспорта (документа, за яким реєструвались) 

- документ, що підтверджує зміни персональних даних або 

відомостей про місце навчання (у разі внесення таких змін) 

- оригінал медичного висновку для осіб з особливими потребами (у 

разі внесення змін до переліку особливих умов) 

 

• У визначений спосіб надіслати комплект у РЦ (для випускників – 

тільки  через ЗНЗ) 

 



ЗНЗ та ВО матимуть можливість 
слідкувати за ходом реєстрації 





Відмова в реєстрації 

 Підстави для відмови в реєстрації: 

- Ненадання особою документів, що підтверджують 
достовірність інформації, зазначеної у реєстраційній 
картці 

- Надання особою недостовірної інформації 

- Подання реєстраційних документів особою, яка не 
має права на реєстрацію 

- Надсилання документів після завершення строку 
реєстрації (перереєстрації) 

- Неналежне оформлення документів 

- Неможливість створення особливих (спеціальних) 
умов проходження ЗНО. 

 
           У разі прийняття в РЦ рішення про відмову в реєстрації, особі 

надсилається повідомлення про причину відмови (витяг з протоколу 
РК), документи, надіслані нею для реєстрації та реєстраційну картку 
(без частини, що містить заяву).   



Наші контакти: 

 testportal.gov.ua – сайт УЦОЯО 

 

 lvtest.org.ua – сайт ЛРЦОЯО 

 

 lvivtest@gmail.com – e-mail 

ЛРЦОЯО 



 
 

Час на запитання 
 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 
 


