
Реєстрація 
на ЗНО-2020



Терміни

Реєстрація з 03 лютого до 24 березня
2020 року

Перереєстрація
з 03 лютого до 24 березня 2020 року

(після отримання Сертифіката)



ЗЗСО, ЗПТО, ЗВО І-ІІ р.а. 

Три предмети 

1. Українська мова і література (українська мова)
2. Математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ

століття) (за вибором учня)
3. Один навчальний предмет за вибором випускника з переліку:

історія України, математика, англійська, іспанська,
німецька, французька, біологія, географія, фізика, хімія

(для учнів, слухачів, студентів, які в 2020 році завершують 
здобуття повної загальної середньої освіти)

Вибір предметів ЗНО=ДПА

Загальна кількість навчальних предметів, вибраних для проходження ЗНО,

не повинна перевищувати чотирьох



Підготовка до реєстрації 

Детально вивчити інформацію розділу
«РЕЄСТРАЦІЯ» на веб-сайті УЦОЯО:

Обов’язковим для ознайомлення
документом є Порядок
проведення зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих
на основі повної загальної середньої освіти
(далі – Порядок). У документі, визначено
коло осіб, які можуть брати участь у
зовнішньому оцінюванні, їхні права й
обов’язки, унормовано основні засади
проведення зовнішнього оцінювання,
порядок реєстрації осіб тощо

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29986.html


Документи та матеріали, 
необхідні для реєстрації 

- копія паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові. В

паспортах нового зразка (ID-картка) немає серії документа. Під час заповнення

реєстраційної форми - поле «серія» залишається порожнім)

- 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)

На копіях документів необхідно написати Згідно з оригіналом (без лапок), поставити

підпис, свої ініціали та прізвище, дату засвідчення копії.



Реєстрація

Реєстраційну картку, можна
сформувати:
- самостійно, скориставшись

спеціальним
сервісом «Зареєструватися»,
розміщеним на веб-сайті УЦОЯО,

або
- звернутися за допомогою до

особи, відповідальної за
реєстрацію в закладі освіти, де
особа навчається

- звернутися за допомогою до
працівника пункту реєстрації
(адреси ПР розміщені на сайті
ХРЦОЯО з 31.01.2020)

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


 Якщо ви у 2020 році завершуєте навчання в закладі загальної середньої освіти

(школа, гімназія, ліцей тощо) – ваша категорія «Випускник закладу загальної

середньої освіти 2020 року».

 Якщо ви навчаєтесь у закордонному закладі освіти та здобуваєте в поточному році

повну загальну середню освіту, – ваша категорія «Випускник, який здобуде в 2020

році повну загальну середню освіту в закордонному закладі освіти».

 Якщо ви є учнем (студентом, слухачем) закладів професійної (професійно-

технічної) освіти і здобуваєте в поточному році повну загальну середню освіту,

«Учень (слухач) закладу професійної (професійно-технічної) освіти».

 Якщо ви є студентом закладу вищої освіти (коледж) і здобуваєте в поточному році

повну загальну середню освіту або повторно складаєте ДПА у формі ЗНО з

української мови/математики/історії України – ваша категорія «Студент закладу

вищої освіти».

 Якщо ви вже маєте атестат (здобули повну загальну середню освіту в попередні

роки), незалежно від того, де ви навчаєтеся зараз (чи продовжуєте навчатися), –

ваша категорія «Випускник минулих років».

ЗЗСО

ЗЗСО

ЗПТО

ЗВО 

І-ІІ р.а.

Правильне обрання категорії



Зразок 

оформлення 

реєстраційної 

картки

Перевірити правильність оформлення 

реєстраційної картки: 

наявність тексту Заяви

дати та особистого підпису особи, яка 

реєструється

правильність написання: ПІБ, дати

народження, серії/номера паспортного

документу

правильність відомостей про заклад освіти

перелік навчальних предметів

обраних для проходження ДПА та ЗНО

наявність у спеціально відведених місцях двох

однакових фотокарток для документів (чорно-

білих або кольорових на фотопапері) розміром

3 х 4 см із зображенням, що відповідає

досягнутому віку



Надсилання документів до ХРЦОЯО

Учні/студенти
ЗЗСО, ЗПТО, ЗВО І-ІІ р.а., 

які в 2020 році 
завершують здобуття 

повної загальної 
середньої освіти

Студенти
ЗВО І-ІІ р.а., 

які за результатами  
складання ДПА з української 

мови/математики/історії 
України у формі ЗНО в 2019 

році одержали 1-3 бали

Заклад освіти 
надсилає поштою не пізніше ніж 17.03.2020 
до ХРЦОЯО список випускників і комплекти 

реєстраційних документів



Сертифікат ЗНО

Після отримання Сертифікату

необхідно перевірити:

правильність своїх ПІБ, серії/номера

паспортного документа

перелік обраних предметів



Телефон інформаційної підтримки:

(057)705-07-37

Електронна пошта: 

office@zno-kharkiv.org.ua

Сайт: 

www.zno-kharkiv.org.ua

Адреса:

майдан Свободи, 6, офіс 463, 

м. Харків, 61022

Телеграм-канал https://t.me/zno2020kh

Instagram zno2020kh


