
Форми і методи проведення 

інформаційно-роз’яснювальної 

роботи щодо реєстрації для участі 

в ЗНО-2021 у закладах освіти

ОДЕСЬКИЙ

РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР  ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ



Інформаційно-роз’яснювальна діяльність – спеціалізована управлінська 
діяльність, спрямована на: 

створення підтримку розвиток





роз’яснення процедур, 
застосовуваних на 
етапах підготовки, 

реєстрації та 
проходження ЗНО 

різними категоріями
випускників

ознайомлення 
керівників закладів

освіти з особливостями
проведення ЗНО-2021

оголошення результатів 
ДПА, що проходить у 

формі ЗНО



Інформаційно-роз’яснювальна робота на рівні установ системи освіти: 

робота в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти з

відповідальними за ЗНО в органах управління освітою 

відповідальними за формування комплектів реєстраційних документів

класними керівниками (кураторами)

викладачами-предметниками

батьками

учнями випускних класів, слухачами, студентами



Заходи щодо адміністрування ЗНО на етапі реєстрації:

Підготовка осіб, відповідальних за формування комплектів 
реєстраційних документів

Надання інформації щодо порядку реєстрації для участі в 
ЗНО-2021

Здійснення контролю за станом та перебігом реєстрації на 
сторінці «Керівникам закладів освіти» (на всіх етапах
реєстрації) 

Формування комплектів реєстраційних документів

Відправлення до ОРЦОЯО пакету з комплектами 
реєстраційних документів



ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ

Засоби комунікації
Інформаційні засоби 

наочності

ЗМІ: 
обласні/місь
кі/районні: 

телебачення, 
радіо та 

преса

ІНТЕРНЕТ: 
сайти УЦОЯО 
та ОРЦОЯО, 

органів 
управління 

освітою, 
соціальні 

мережі

Телефон, 
електронна 

пошта: 
звернення, 
запитання-
відповіді, 

консультації

листівки

календарі

плакати







Розміщення на вебсайтах місцевих органів управління освітою інформації 
про особливості реєстрації осіб для участі у ЗНО-2021

Розміщення у ЗМІ інформації, коментарів та роз’яснень з питань проведення 
ЗНО-2021

Інформаційно-методичні заходи із представниками органів управління 
освітою

Зустрічі з випускниками закладів загальної середньої освіти, учнями 
(слухачами, студентами) закладів професійної (професійно-технічної) та 
фахової передвищої  та вищої освіти

Наради, семінари, вебінари «Година віртуального спілкування з ОРЦОЯО»,
інтернет-конференції щодо перебігу реєстрації для участі в ЗНО-2021

Тематичні класні години, батьківські збори

Форми проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо реєстрації для 

участі в ЗНО-2021 у закладах освіти



Знайомство з сайтами УЦОЯО,ОРЦОЯО

ЗНО-2021: процедура реєстрації

Використання інтернет-ресурсів під час підготовки до ЗНО-2021

Робота з  матеріалами ЗНО, розподіл часу під час роботи над тестом

Визначення результатів ЗНО та ДПА, тестові бали, пороговий бал

Порядок отримання результатів ЗНО та подання апеляцій



інформаційна готовність

визначення переліку необхідних
предметів

наявність необхідних документів



Інформаційна готовність до реєстрації передбачає ознайомлення з:

складовими 
комплекту 

реєстраційних
документів для 
участі в ЗНО-

2021

порядком 
реєстрації 

осіб для 
участі в 

ЗНО-2021

створенням 
реєстраційної 

картки учасника 

ЗНО-2021

поданням 
реєстраційних 
документів для 
участі в ЗНО-

2021





САЙТ      
Українського центру оцінювання 

якості освіти             

www.testportal.gov.ua



















www.test-center.od.ua

ОДЕСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
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Типові помилки та недоліки, яких припускаються заклади освіти та абітурієнти 

під час реєстрації для участі в ЗНО

1. Відсутність у реєстраційній картці відмітки щодо необхідності 
створення особливих (спеціальних) умов

2. Надання особами, які потребують створення особливих (спеціальних) 

умов, висновків закладів охорони здоров’я не за формою 086-3/о.

3. Відсутність списку осіб, які проходитимуть ДПА у формі ЗНО, або 
його неналежне оформлення

4. Вкладення в пакет від закладу освіти документів випускників минулих 
років 



Типові помилки та недоліки, яких припускаються заклади освіти та абітурієнти 

під час реєстрації для участі в ЗНО

5. Неналежне оформлення реєстраційної картки

6. Написання ПІБ великими літерами

7. У реєстраційній картці відсутній штрих-код 

8. Надання двох однакових фотокарток для документів розміром 3х4 см 
замість вклеювання у спеціально відведених місцях реєстраційної картки




