




Наказ Міністерства освіти і
науки України від 11.12.2015 №

1278 «Про затвердження
Порядку реєстрації осіб для

участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні

результатів навчання, здобутих
на основі повної загальної

середньої освіти»





До початку РЕЄСТРАЦІЇ
для участі у зовнішньому

незалежному оцінюванні учасник
має:

� Ознайомитися з Правилами прийому до обраного

вищого навчального закладу

� Визначити перелік предметів (не більше
чотирьох)



ЗНОЗНО--2016 2016 

ПЕРЕЛІКПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВПРЕДМЕТІВ::

� українська мова і література 05.05 
� математика 11.05
� історія України 13.05
� біологія 10.06
� географія 15.06
� фізика 13.06
� хімія 17.06
� англійська мова 07.06
� іспанська мова 06.06
� німецька мова 08.06
� російська мова 03.06
� французька мова 09.06



Результати зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови і
літератури (українська мова) 

зараховуються як результати
державної підсумкової атестації



Результати

зовнішнього незалежного оцінювання з
математики

або

історії України (період ХХ – початок ХХІ ст)

зараховуються як результати

державної підсумкової атестації



Реєстрація на зовнішнє

незалежне оцінювання

триватиме з

01 лютого по 04 березня

2016 року



РЕЄСТРАЦІЯ

Сторінка
«РЕЄСТРАЦІЯ – 2016»

http://testportal.gov.ua











1. Уважно перевірте дані, зазначені Вами у бланку реєстраційної

картки. 

2. Заповніть частину «Заява»:

• після найменування регіонального центру оцінювання якості

освіти вкажіть своє прізвище (у родовому відмінку) та ініціали;

• власноруч напишіть заяву, у якій вкажіть своє бажання бути

зареєстрованим(ою) для участі в зовнішньому незалежному

оцінюванні, а також факт ознайомлення з Порядком

проведення зовнішнього незалежного оцінювання та

моніторингу якості освіти, затвердженим постановою Кабінету

Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції

постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року №

533);

• у спеціально відведених місцях укажіть дату заповнення

заяви, а також засвідчіть її особистим підписом.

3. Напишіть заяву за таким зразком:«Прошу зареєструвати мене для участі в зовнішньому незалежному

оцінюванні 20___ року.

Із Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та

моніторингу якості освіти ознайомлений(а).».

На копіях документів, які подаються для реєстрації, повинен бути напис про

засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), 

а також Ваш особистий підпис, ініціали та прізвище, дата засвідчення кожної

копії.

Факт надходження реєстраційної картки до пункту обробки регіонального центру

оцінювання якості освіти є підставою для опрацювання персональних даних у

процесі підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, їх

використання під час вступу до вищих навчальних закладів.

Контрольно-інформаційний лист

до реєстраційної картки №

1734073783



КОМПЛЕКТ РЕЄСТРАЦІЙНИХ
ДОКУМЕНТІВ

Випускник
2016 року надає до ЗНЗ

Реєстраційна
картка

Реєстраційну картку

Копію паспорта

громадянина

України або

свідоцтва про

народження для тих, 

хто народився після

01 вересня 1999 

року

Дві однакові

фотокартки 2015/2016 

року розміром 3 х 4 см

(на документи)



ФОТО НА ДОКУМЕНТИ



НАДСИЛАННЯ
РЕЄСТРАЦІЙНИХ
ДОКУМЕНТІВ

ВІДПОВІДАЛЬНАОСОБА
ЗНЗ надсилає або передає
до Центру оцінювання

якості комплект
реєстраційних документів

учнів

а/с№
86, 

м.Київ
, 

02192



Зміни до реєстраційних даних учасники вносять через інформаційну
сторінку (http://testportal.gov.ua)

Зміни до реєстраційних даних можна вносити лише до 18 березня 2016 року

Дата відправлення визначається за відтиском

поштового штемпеля на конверті

ВНЕСЕННЯ ЗМІН

Повторно роздруковують контрольно-інформаційний лист і реєстраційну картку:

Випускники ЗНЗ -

подають новостворену

реєстраційну картку та отриманий

раніше Сертифікат зовнішнього

незалежного оцінювання до

загальноосвітнього навчального

закладу.

Випускники минулих років-

надсилають

новостворену

реєстраційну картку та

отриманий раніше

Сертифікат самостійно на

адресу Центру



ВІДМОВА У РЕЄСТРАЦІЇ

�надано не всі документи, необхідні для здійснення

реєстрації

�неналежно оформлена реєстраційна картка

�зазначено в реєстраційній картці недостовірні дані

�подано заяву після 04 березня 2016 року



Хід реєстрації учасник може перевірити на сайті Центру за номером, що вказаний
в контрольно-інформаційному листі





(044) 360-70-04

(044) 361-42-17

вул. Міста Шалетт, 1А,

м. Київ, 02192 

тел. (044) 543-89-80 

zp@kievtest.org.ua

Поспілкуватись з керівниками Центру

(044) 362-84-03

Вівторок і четвер з 15.00 до 16.00

Інформаційна підтримка

а/с № 86,

м. Київ, 02192


