


Наказ від 27.08.2016 № 889, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 09.08.2016 № 
1114/29244 «Деякі питання проведення в 2017 
році зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти»

Наказ  від 31.08.2016 № 1055 «Про
затвердження Календарного плану підготовки 
та проведення в 2017 році зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів 
навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти»

Наказ від 10.01.2017 №25 «Деякі питання 
нормативного забезпечення зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів 
навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти»



Ознайомитися із Витягом із 

Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої 

освіти

КРОК 16
до 6 лютого

Наказ Міністерства освіти і науки України від 
10.01.2017 № 25 «Деякі питання нормативного 
забезпечення зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти»



Визначитися з категорією випускників 

навчального закладу 

 Випускники, які проходитимуть державну 

підсумкову атестацію у формі ЗНО

 Випускники, які будуть звільнені від 

проходження ДПА і не будуть проходити ЗНО 

 Випускники, які будуть звільнені від 

проходження ДПА, але будуть проходити ЗНО

КРОК 26
до 6 лютого



КРОК 3
Перевірка стану реєстрації випускників



Перевірка стану реєстрації випускників



Перевірка стану реєстрації випускників



Перевірка стану реєстрації випускників



КРОК 4

Проаналізувати інформацію щодо випускників:

 на момент реєстрації мають паспортний 

документ

 народилися до 01.09.2000 р, але не 

отримали паспорт 

 народилися після 01.09.2000 р, мають 

тільки свідоцтво про народження

 мають паспорт або інший документ, що 

посвідчує особу (для іноземців та осіб без 

громадянства)

до 6 лютого6
до 6 лютого

Документи, що посвідчують особу: а) паспорт громадянина України, ID-картка, 
б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон, в)  дипломатичний паспорт України 
г) службовий паспорт України д) тимчасове посвідчення громадянина України, 



КРОК 5
Оформлення комплектів реєстраційних

документів

з 6 лютого
6

16.02.2017

Прошу зареєструвати мене для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні 2017 року. Із порядком проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти ознайомлений 

Бондаренко С.М.

Згідно з оригіналом, підпис, 

ініціали та прізвище, дата



Прошу зареєструвати мене для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні 2017 року. Із порядком проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти ознайомлений 
16.02.2017

Бондаренко С.М.





Дата і підпис 

– робиться 

випускником 

власноруч!

Згідно з оригіналом, підпис, 

ініціали та прізвище, дата

Згідно з оригіналом, підпис, 

ініціали та прізвище, дата



Особи, які подають документи для реєстрації, 

оформлені іноземною мовою, додають копію 

нотаріально завіреного перекладу українською мовою 

цих документів



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 за №1707/29837-

1710/29840, якщо серед випускників є учні з 
особливими потребами



Комплект реєстраційних документів кожного 

випускника укладається в окремий файл

16.02.2017

Прошу зареєструвати мене для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні 2017 року. Із порядком проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти ознайомлений 

Бондаренко С.М.



І.І.Петренко

Бондаренко Сергій Миколайович 12345671 УМ МатемАнгл.м.

Іванківська загальноосвітня школа № 1 Київської області

Київський

123
6 лютого 17

1

ФАСТОВЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» 

БАХМАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Центральна, 28, с. Фастівці, Бахмацький район, Чернігівська область, 

тел. 046-354-95-30, email: fastovcishkola2013@yandex.ua 
КОД ЄДРПОУ 12345678

Київський№ 22/1 від 06.02.2017

1 Мельник Анна Ігорівна 1234567 УМ І.Укр. Англ.м.

1

І.І.Петренко

Список можна сформувати у 
сервісі «Заклади освіти»

Списки 
зареєстрованих



 Для випускників, які подали документи на загальних підставах

 Для випускників, які не мають потрібних документів для реєстрації  
(паспорта тощо), з клопотанням навчального закладу (реєстрація 
таких випускників буде здійснюватись за рішенням регламентної 
та/або апеляційної комісії УЦОЯО)

 Для випускників, які потребують створення особливих (спеціальних 
умов) для проходження ЗНО (реєстрація таких випускників буде 
здійснюватись за рішенням регламентної комісії)

 Для осіб, які навчаються за кордоном, братимуть участь у 
міжнародних змаганнях, олімпіадах тощо і реєструються для участі 
у додатковій сесії, разом із заявою на участь у додатковій сесії і 
документами, що підтверджують даний факт (реєстрація таких 
випускників буде здійснюватись за рішенням регламентної комісії)

Пропонуємо робити окремі списки для 

різних категорій випускників 

(за наявності)



КРОК 6
Надсилання комплектів реєстраційних документів 

рекомендованим листом на адресу: 

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

до 16.02.2017 - загальноосвітні навчальні заклади 
із кількістю випускників до 10  

до 25.02.2017 - загальноосвітні навчальні заклади 
із кількістю випускників до 30  

до 05.03.2017 - загальноосвітні навчальні заклади 
із кількістю випускників більше 30

Реєстраційні 

документи 

можна 

надсилати 

частинами



ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ
(внесення змін до реєстраційних даних)

Випускнику необхідно оформити нову реєстраційну 

картку, підготувати копії документів, що посвідчують 

особу, надати отриманий раніше Сертифікат

Навчальний заклад оформляє новий список та всі 

документи надсилає до КРЦОЯО

31 до 31 березня



(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


