
Особливості ЗНО-2018



Ознайомитися з наказом МОН України 

від 10.01.2017 №25 «Деякі питання нормативного 

забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти» із змінами і доповненнями, 

внесеними наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15 листопада 2017 року №1487

КРОК 1
до 6 лютого



 Учасники, які проходитимуть державну 

підсумкову атестацію у формі ЗНО

 Учасники, які будуть звільнені від проходження 

ДПА і не будуть проходити ЗНО

КРОК 2
до 6 лютого

Визначитися з категорією учнів 

(далі – учасники)



КРОК 3
Інформація щодо учасників:

 Які на момент реєстрації мають 

паспортний документ

 Які мають тільки свідоцтво 
про народження

до 6 лютого

Паспорт громадянина України (у тому 
числі ID-картка).



КРОК 4
Оформлення комплектів реєстраційних документів

з 6 лютого

Прошу зареєструвати мене для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні 2018 року. Із порядком проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти ознайомлений 

Ткаченко М.І.

09.02.2018

Ткаченко Мар’яна Іванівна

Прізвище, ініціали

або+

Згідно з оригіналом
Дата    підпис 
Прізвище, ініціали



з 6 лютого



з 6 лютого



з 6 лютого



з 6 лютого



з 6 лютого



з 6 лютого



з 6 лютого



Прошу зареєструвати мене для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні 2018 року. Із порядком проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти ознайомлений 

Ткаченко М.І.

09.02.2018

Ткаченко Мар’яна Іванівна





На копіях документів 

повинні бути:
• напис Згідно з оригіналом

• особистий підпис, ініціали та 

прізвище особи, яка 

реєструється

• дата засвідчення копії

Прізвище, ініціали

або

Згідно з оригіналом
Дата    підпис 
Прізвище, ініціали



Надання медичних висновків про створення особливих 

(спеціальних) умов для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання за формою первинної облікової 

документації №086-3/о «Медичний висновок про 

створення особливих (спеціальних умов) для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України 

від 29 серпня 2016 № 1027/900, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року

за №1707/29837-1710/29840, якщо серед випускників є 

учні з особливими потребами



Комплект реєстраційних документів 

кожного учасника вкласти в окремий файл

Ткаченко М.І.

Ткаченко Мар’яна Іванівна

Прошу зареєструвати мене для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні 2018 року. Із порядком проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти ознайомлений 

16.02.2018

або

Прізвище, ініціали

або

Згідно з оригіналом
Дата    підпис 
Прізвище, ініціали



Участь у додатковій сесії визначається наказом 

Українського центру оцінювання якості освіти 

від 26.11.2015 №95 «Про затвердження Умов участі 

в додатковій сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання» із змінами і доповненнями, внесеними 

наказами від 01.02.2017 №17, від 11.01.2018 №12



КРОК 5
Комплекти реєстраційних документів до Центру можна: 

1) надіслати рекомендованим листом на адресу 

Київський РЦОЯО, а/с 86, м. Київ, 02192

2)   привезти особисто (за можливості)

• до 16.02.2018 – заклади загальної середньої освіти з кількістю               
випускників до 10 

• до 25.02.2018 – заклади загальної середньої освіти з кількістю 
випускників до 30  

• до 05.03.2018 – заклади загальної середньої освіти з кількістю 
випускників більше 30

Реєстраційні 
документи 

можна 
надсилати 
частинами



ВІДМОВА В РЕЄСТРАЦІЇ

• Ненадання документа(ів), що підтверджує(ють) 

достовірність  інформації, зазначеної в реєстраційній картці

• Надання недостовірної інформації

• Подання реєстраційних документів особою, яка 

відповідно вимог законодавства не має права на участь 

у зовнішньому незалежному оцінюванні

• Відправлення реєстраційних документів після завершення 

строку реєстрації (перереєстрації)

• Неможливість створення особливих (спеціальних умов) 

для проходження зовнішнього оцінювання відповідно 

до медичного висновку



ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ
(внесення змін до реєстраційних даних)

Учаснику необхідно оформити нову реєстраційну 

картку, підготувати копії документів, що посвідчують 

особу, надати отриманий раніше Сертифікат

Закладу освіти потрібно оформити новий список і 

надіслати весь комплект документів до Центру

до 02 квітня



(044) 361-42-17

(044) 360-70-04 zp@kievtest.org.ua

вул. Міста Шалетт, 1А

м.Київ, 02192

(для листування: 

а/с 86, м.Київ, 02192)

http://kievtest.org.ua

ІНФОРМАЦІЙНА 
ПІДТРИМКА


