
Як успішно пройти реєстрацію на ЗНО-2016. 

(інформація для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів) 

Терміни реєстрації: з 12:00 1 лютого до 4 березня 2016 року 

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.11.2015р. № 1143 «Про 

затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти»). 

Мета реєстрації для випускників, які планують вступати до вищих 

навчальних закладів в 2016 році. (Відповідно до статті 45 Закону України «Про 

вищу освіту» зовнішнє незалежне оцінювання (далі – ЗНО) результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти, використовують для прийому 

до вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) на конкурсній основі).  

Мета реєстрації для випускників, які не планують вступати до вищих 

навчальних закладів у 2016 році. У 2016 році усі випускники старшої школи 

загальноосвітніх навчальних закладів повинні зареєструватися для складання ЗНО з 

української мови і літератури та або математики, або історії України. Це необхідно 

для отримання результату ДПА з української мови, математики або історії України  

та отримання атестата! 

 

 

Брати участь в ЗНО мають право тільки зареєстровані абітурієнти! 

 

Три етапи реєстрації на ЗНО -2016 

 

Перший етап: 
Формування та оформлення реєстраційної картки 

 Зайдіть на сайт УЦОЯО (testportal.com.ua) та натисніть кнопку «Розпочати 

реєстрацію» (reg2016.testportal.com.ua) або на сайт ДРЦОЯО (test.dn.ua) та 

натисніть кнопку «Реєстрація на ЗНО 2016» (reg2016.testportal.com.ua) 

 Завантажте «ПОРЯДОК реєстрації для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні 2016р» Уважно з ним ознайомтесь. Після ознайомлення з порядком 

реєстрації натисніть на кнопку «Продовжити». 

 В електронну форму введіть реєстраційні дані: 

 особисті дані (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, тип документа); 

 контактні дані (телефон, електронна та поштова адреса); 

 дані про освіту (для випускників ЗНЗ 2016 року – загальноосвітній навчальний 

заклад)  

 перелік навчальних предметів для складання ЗНО (не більше ніж чотири 

предмети) та мова перекладу;  

 місце перебування під час проведення ЗНО;  

 за необхідності - інформацію про особливі освітні потреби. 

 

 

 

http://www.lvtest.org.ua/files/doc_site/reestracia2015/R_inf_2015.pdf


 

Деякі аспекти, які необхідно враховувати під час роботи з 

реєстраційною формою: 

 реєстраційна картка оформлюється українською мовою (крім 

електронної пошти, яка заповнюється латиницею); 

 під час внесення інформації про населений пункт, де Ви 

перебуватиме під час проведення ЗНО, пам'ятайте, що з 

урахуванням цієї інформації здійснюватиметься Ваше 

закріплення за пунктами проведення ЗНО у базових містах; 

 перед тим як обирати перелік навчальних предметів, із яких 

Ви бажаєте пройти ЗНО (не більше ніж чотири), з’ясуйте, які 

саме предмети необхідні для вступу до ВНЗ на конкретну 

спеціальність (ця інформація зазначається в Правилах прийому 

та публікується на сайтах ВНЗ). 

 Перевірте правильність введених даних та сформуйте реєстраційну картку. 

 Роздрукуйте та оформіть реєстраційну картку. 

 Уважно прочитайте контрольно-інформаційний лист  

 
 Власноруч заповніть верхню частину реєстраційної картки «Заява» - у відведених 

місцях вкажіть прізвище у род. відмінку та ініціали, впишіть текст заяви, дату 

заяви, особистий підпис.  

 

Орієнтовний текст заяви про участь в ЗНО 2016 
«Прошу зареєструвати мене для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні 2016 року. З Порядком проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти ознайомлений (-а).» 

 У відповідних графах основної частини реєстраційної картки впишіть номер та 

серію документа, за яким здійснюється реєстрація 

 У відведених місцях (вверху та внизу картки) наклейте дві фотокартки розміром 

3 х 4 см.  



 
Підготувати реєстраційну картку особа може: 

 самостійно; 

 (для випускників ЗНЗ 2016 року) звернувшись за допомогою у свій 

загальноосвітній заклад; 

 (для випускників минулих років, учнів ПТНЗ, студентів ВНЗ) звернувшись 

до одного з пунктів реєстрації, створених для надання допомоги у реєстрації на 

ЗНО (перелік–на сайті Донецького РЦОЯО 

http://test.dn.ua/index.php?do=static&page=reestraciya-zno-2016)  

 

Другий етап: 
 Надсилання до регіонального центру реєстраційних документів  

Комплект реєстраційних документів містить: 

якщо Ви  

випускник ЗНЗ 2016 
випускник минулих 

років 

учень ПТНЗ, студент 

ВНЗ I-II рівнів 

акредитації 

 реєстраційну картку; 

 копію паспорта 

громадянина України, а в 

разі його відсутності - 

документа, що його замінює 

або копію свідоцтва про 

народження (для тих, 

народився після 1 вересня 

1999 року та ще не отримав 

паспорт). 

 реєстраційну картку; 

 копію паспорта 

громадянина України; 

 копію документа про 

повну загальну середню 

освіту (атестату). 

 реєстраційну картку; 

 копію паспорта 

громадянина України, а 

в разі його відсутності - 

документа, що його 

замінює; 

 довідку з місця 

навчання, що 

підтверджує здобуття у 

2016 р повної загальної 

середньої освіти. 

http://test.dn.ua/index.php?do=static&page=reestraciya-zno-2016


В окремих випадках додатково надається:  

 висновок, виданий закладом охорони здоров'я із зазначенням особливих умов 

проходження ЗНО (якщо особа таку потребу задекларувала при формуванні 

реєстраційної картки); 

 копія документа про зміну прізвища, імені по батькові (якщо у документах є 

розбіжності в персональних даних); 

 нотаріально завірений переклад документа українською мовою, якщо 

абітурієнт подає документ іноземною мовою; 

 заява щодо необхідності пройти тестування під час додаткової сесії (для осіб, 

які в поточному році навчаються за кордоном чи то є випускниками 

закордонного навчального закладу або учасниками міжнародних програм 

обміну). 

Копії документів особа, яка реєструється, засвідчує написом «З оригіналом 

згідно» та особистим підписом, вказує прізвище та ініціали, дату засвідчення копії. 

 Випускники ЗНЗ 2016 року подають сформований комплект реєстраційних 

документів до загальноосвітнього навчального закладу, який закінчують. 

 Випускники минулих років, учні ПТНЗ, студенти ВНЗ відправляють 

реєстраційні документи до відповідного регіонального центру самостійно. 

 

Інформацію щодо реєстрації осіб з тимчасово непідконтрольній 

території можна знайти та ознайомитись на сайті ДРЦОЯО 

(http://test.dn.ua/index.php?do=static&page=osobl-reg-dlya-tnp) 

 

Третій етап:  
Отримання від регіонального центру Сертифіката ЗНО та інформаційних 

матеріалів 

Особі, яка зареєстрована для проходження ЗНО, регіональний центр 

виготовляє та надсилає: 

• реєстраційне повідомлення учасника ЗНО; 

• Сертифікат ЗНО; 

• Інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2016 рік» 

Вищезазначені підсумкові реєстраційні документи надсилаються: 

 Випускникам ЗНЗ 2016 року - за адресою загальноосвітнього навчального 

закладу, де вони навчаються; 

 Випускникам минулих років, учням ПТНЗ, студентам ВНЗ - рекомендованим 

листом за адресою, зазначеною в реєстраційній картці. 

 

ВАЖЛИВО ! 

 Інформація про направлення особі Сертифіката та інформаційних матеріалів 

розміщується на веб-сайті відповідного регіонального центру. 

 Для кожного учасника зовнішнього оцінювання на офіційному сайті 

Українського центру створюється інформаційна сторінка, доступ до якої 

здійснюється за номером Сертифіката та РIN-кодом, указаним у ньому. 

 До 18 березня 2016 року особа, якій відмовлено у реєстрації, може повторно 

надіслати комплект реєстраційних документів, виправивши недоліки, що 

стали причиною відмови. 

 До 18 березня 2016 року учасник може зазначити необхідні зміни в 

реєстраційній картці, розміщеній на своїй інформаційній сторінці, повторно 

http://test.dn.ua/index.php?do=static&page=osobl-reg-dlya-tnp


роздрукувати контрольно-інформаційний лист і реєстраційну картку. 

Сформувати новий комплект документів та надіслати до відповідного 

регіонального центру. 

 

Внесення змін до реєстраційних даних. У разі необхідності Ви 

можете внести зміни до реєстраційних даних шляхом перереєстрації. Для 

цього Вам необхідно: зазначити зміни в реєстраційній картці, розміщеній на 

Вашій інформаційній сторінці, що створена на сайті УЦОЯО, та повторно 

роздрукувати реєстраційну картку і контрольно-інформаційний лист, 

оформити реєстраційну картку, додати до неї надісланий раніше 

Сертифікат ЗНО 2016 для анулювання та відправити документи на адресу, 

зазначену в контрольно-інформаційному листі. У разі зміни персональних 

даних або відомостей про місце навчання, а також особливих умов 

проходження ЗНО необхідно додати документ, що підтверджує ці зміни. 

Вносити зміни до реєстраційних даних можна до 18 березня 2016 року 

(дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому 

конверті). 

Підстави для відмови в реєстрації (перереєстрації) для участі в 

зовнішньому оцінюванні: 
 Порушення вимог до оформлення реєстраційної картки, передбачених цим 

Порядком. 

 Ненадання особою одного або кількох документів, необхідних для реєстрації 

(перереєстрації). 

 Подання реєстраційних документів особою, яка, згідно з вимогами чинного 

законодавства, не має права на участь у зовнішньому оцінюванні. 

 Надсилання реєстраційних документів після завершення встановленого строку 

реєстрації (перереєстрації). 

 Неможливість створення особливих (спеціальних) умов для проходження 

зовнішнього оцінювання відповідно до висновку, виданого закладом або 

органом охорони здоров’я. 

 

Всю необхідну інформацію щодо ЗНО 2016 можна знайти на: 

 http://testportal.gov.ua/ - сайт Українського центру оцінювання якості освіти 

 http://test.dn.ua/ - сайт Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти 

або (http://test.dn.ua/index.php?do=static&page=reestraciya-zno-2016) 

 Спільнота ДРЦОЯО у соціальних мережах: 

o www.vk.com/drcoko 

o www.facebook.com/DRCOKO 
 

Бажаємо успіхів ! 

 

 

 

 

 

 

 

http://test.dn.ua/index.php?do=static&page=reestraciya-zno-2016

