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Нормативно-правова база ЗНО 2018

● Закон України «Про вищу освіту», ст.44, 45
● Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти 

(затверджено постановою Кабміну 25.08.2004 №1095, в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 08.07.2015 №533, зі змінами);

● Наказ МОН  від 10.01.2017 №25 «Деякі питання нормативного забезпечення 
ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 
освіти», зареєстровано в Мінюсті 27.01.2017 за №118/29986;

● Наказ МОН від 31.07.2017 №1103 «Деякі питання проведення в 2018 році 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти», зареєстрований в Мінюсті 
16.08.2017 за №1014/30822 зі змінами (наказ МОН від 09.11.2017 №1459, 
Мінюст 13.11.2017 за №1379/31247);

● Наказ МОН від 19.09.2017 №1287 «Про затвердження Календарного плану 
підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»;

● Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, затверджене наказом МОН 
від 11.12.2015 №1277, зареєстровано в Мінюсті 05.01.2016 за №9/28139;

● Наказ УЦОЯО від 13.10.2017 №150 «Про проведення пробного зовнішнього 
незалежного оцінювання в 2018 році»;

● Умови прийому до ВНЗ України у 2018 році  (наказ МОН від 13.10.2017 №1378, 
знаходиться на реєстрації в Мінюсті)  



Нормативно-правова база ЗНО 2018

❖ http://lv.testportal.gov.ua/index.php/dokumenty 
документи на сайті ЛРЦОЯО

❖ http://testportal.gov.ua/normdok/ документи на 
сайті УЦОЯО



Терміни реєстрації на ЗНО 2018

 
▪06.02 - 19.03.2018 – реєстрація 
на участь в ЗНО

▪До 02.04.2018 – внесення змін 
до реєстраційних даних (за 
вимогою учасників)



Календар проведення ЗНО 2018
основна сесія



Перед початком реєстрації випускникам ЗО 
(абітурієнтам) необхідно:

✓    визначитись щодо вступу у ВНЗ 

✓  ознайомитись з документами (правила 
прийому до ВНЗ, Порядок проведення ЗНО 
тощо)

✓  вибрати предмети для ДПА, для ЗНО             



     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 закладі освіти або 
звернутися в пункти реєстрації (випускники 
минулих років)

      Інформація про розміщення та графіки роботи пунктів 
реєстрації буде на сайті ЛРЦОЯО



Крок1. Загальні відомості



Крок 2. Реєстраційні дані



Крок 3. Вибір предметів (школа)



Крок 3. Вибір предметів (ЗПТО, ЗВО)



Крок 3. Формування картки



Крок 3. Формування картки



Контрольно-інформаційний лист

!



Контрольно-інформаційний лист

!



Реєстраційна 
картка



1. Роздрукуйте бланк 
Реєстраційної картки та 
Контрольно-інформаційний лист

2. У правому верхньому кутку 
напишіть своє прізвище (у 
родовому відмінку) та ініціали

3. У відведеному місці напишіть 
текст заяви

4. Поставте дату та підпис
5. У спеціально відведених місцях 

наклейте дві ідентичні 
фотографії розміром 3 х 4 см із 
зображенням, що відповідає 
досягнутому віку



Комплект документів 
для реєстрації на ЗНО 2018

 які випускник повинен подати відповідальному за 
реєстрацію у закладі освіти, має містити:
•Заповнену реєстраційну картку;
•копію паспорта (або іншого документа, зазначеного в Порядку 
реєстрації (розділ IV Порядку проведення);

•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 (форма №086-3/о «Медичний 

висновок про створення особливих (спеціальних) умов для 
проходження ЗНО»,  у разі необхідності створення особливих умов)

» заяву на участь у додатковій сесії з певного(их) предмета (ів), у якій 
має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії 
та документ, що підтверджує цю причину



№086-3/о



Відповідальний за реєстрацію: 

✓  Надає випускникам допомогу в оформленні комплектів 
документів

✓ Збирає оформлені комплекти документів

✓ Формує з програми список випускників (осіб, які будуть 
проходити ДПА у формі ЗНО), котрий засвідчується підписом 
директора та печаткою установи

✓ Комплекти + список надсилає у РЦ.
   (Увага! Кількість комплектів повинна відповідати  кількості осіб 

у списку. Дата подання документів визначається за відтиском 
поштового штемпеля)







Окремі категорії 

    Випускники 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 здобуття повної 
загальної середньої освіти у 2018 році (форма 
довідки затверджена Порядком проведення)
❖ інші документи – за потреби





Інформування про результати реєстрації

 РЦ надсилає на адресу закладу освіти  в індивідуальних 
конвертах:
✓ Сертифікат
✓Реєстраційне повідомлення учасника ЗНО
✓Інформаційний бюлетень 
✓ Повідомлення про створення особливих умов (для осіб, 
які подали медичні висновки)
✓повідомлення про надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з 
певних навчальних предметів під час додаткової сесії (для осіб, які 
подали заяву щодо участі в додатковій сесії)
  
    Або вмотивовану відмову

     Випускникам минулих років - на адресу, вказану ними при реєстрації 



Під час основного періоду реєстрації

подати документи для участі в додатковій сесії мають право особи, які:

❖ у рік проведення ЗНО навчаються за кордоном (напр. FLEX);
❖ обрали два предмети, тестування з яких проводиться в один день 
(німецька, французька, іспанська мови);
❖вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов 
проходження ЗНО, що можуть бути забезпечені лише під час 
додаткової сесії;
❖у період проведення основної сесії з окремих предметів будуть брати 
участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, включених до офіційних 
заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури 
України, Міністерства молоді та спорту України, складатимуть 
державні іспити, перебуватимуть за кордоном, що підтверджується 
відповідними документами;
❖за релігійними переконаннями не можуть взяти участь в основній сесії 
з окремих навчальних предметів, що проводяться в певні дні.



У реєстрації може бути відмовлено 
у випадку:

❖ Ненадання документа(ів), що підтверджує(ють) достовірність 
інформації, зазначеної в реєстраційній картці (копії паспорта, 
атестата тощо);

❖ Надання недостовірної інформації;
❖ Подання документів особою, яка не має права на участь в 

ЗНО;
❖ Відправлення документів після завершення встановленого 

строку реєстрації (дата подання визначається за 
відтиском поштового штемпеля);

❖ Неналежне оформлення документів, необхідних для 
реєстрації (напр., відсутні фото);

❖ Неможливість створення особливих (спеціальних) умов 
проходження ЗНО відповідно до медичного висновку



Для внесення змін до реєстраційних даних 
(перереєстрації) 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)
• оригінал медичного висновку для осіб з особливими потребами (у 

разі внесення змін до переліку особливих умов)
• інші документи – за потреби

• У визначений спосіб надіслати комплект у РЦ (для випускників – 
через заклади освіти)





Моніторингові дослідження







Контакти:

❖ http://testportal.gov.ua – сайт УЦОЯО
❖ https://www.facebook.com/zno.ukr.center/ - 

УЦОЯО у facebook

❖ http://lv.testportal.gov.uahttp://lv.testportal.gov.u
a http://lv.testportal.gov.ua  – сайт ЛРЦОЯО

❖ https://www.facebook.com/LRCOYO/ Львівський 
РЦОЯО у facebook

❖ lvivtest@lv.testportal.gov.ua – e-mail ЛРЦОЯО

❖ (032)2422660 – телефон гарячої лінії


