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АЛГОРИТМИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА 
КОМПЛЕКТИ ДОКУМЕНТІВ



Підготуйте необхідні для 
реєстрації документи та 
матеріали



Увага!
На копіях

документів
випускник має
написати Згідно з
оригіналом (без 
лапок), поставити
підпис, свої ініціали
та прізвище, дату 
засвідчення копії.



Підготуйте необхідні для 
реєстрації документи та 
матеріали:
 дві однакові фотокартки для 

документів розміром 3 х 4 см із
зображенням, що відповідає
досягнутому віку (фотокартки мають
бути виготовлені на білому або
кольоровому фотопапері). Фотокартки
будуть використовуватися для 
реєстраційної картки-заяви.



Підготуйте необхідні для 
реєстрації документи та 
матеріали:

 У разі необхідності також підготуйте:
 медичний висновок про створення особливих

(спеціальних) умов для проходження зовнішнього
оцінювання за формою первинної облікової документації
№ 086-3/о «Медичний висновок про створення
особливих (спеціальних) умов для проходження
зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою
наказом Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня
2016 року № 1027/900;

 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);

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

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/dodat_4.pdf


Створення реєстраційної картки

Реєстраційну картку, яку можна
сформувати самостійно, скориставшись
спеціальним
сервісом «Зареєструватися», 
розміщеним на веб-сайті Українського
центру оцінювання якості освіти (у 
розділі ДПА/ЗНО), або звернутися за 
допомогою до особи, відповідальної за 
реєстрацію в закладі освіти, де ви
навчаєтеся

https://zno.testportal.com.ua/registration


Створення реєстраційної картки



Заповнення реєстраційної картки



Зауважте, що одним з перших 
кроків реєстрації є обрання
категорії особи



Виберіть навчальні предмети, із яких ви бажаєте пройти зовнішнє
оцінювання та державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього
оцінювання
Пам’ятайте, що загальна кількість навчальних предметів, вибраних вами 
для проходження зовнішнього оцінювання, не повинна перевищувати
п′яти. У 2021 році зовнішнє оцінювання проводитиметься з таких 
навчальних предметів:



























Заповнення реєстраційної картки



Готовий комплект реєстраційних
документів подати особі, 

відповідальній за реєстрацію в закладі
освіти (для випускників шкіл, студентів

професійно-технічних закладів і
коледжів, які цього року завершують
здобуття повної загальної середньої

освіти).


