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18  січня 2022 року 

семінар-нарада 

  

 
Година віртуального спілкування  

 
з Одеським регіональним центром 

  
оцінювання якості освіти  

 
 

«Готуємося до ЗНО-2022» 
  



 ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР  ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ  ОСВІТИ 

 Як стати учасником ЗНО?  
 
 

Алгоритм підготовки до реєстрації для участі в ЗНО-2022 
  



Путівник учасника ЗНО – це справжній довідник, який дасть відповідь на будь-яке 

запитання, що може виникнути до, під час, або після тестування.  У ньому зібрано 

всю потрібну інформацію, яка для зручності так і згрупована – за форматом 

«запитання ‒ відповіді».  





КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
організації та проведення у 2022 році ЗНО результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти 

(витяг з наказу МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166) 



№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

12 Формування та відправлення до РЦОЯО комплектів реєстраційних документів учнів 

(слухачів, студентів), які проходитимуть ДПА у формі ЗНО 

 

01.02.2022 – 01.03.2022 

13 Подання особами реєстраційних документів для участі в ЗНО 01.02.2022 – 09.03.2022 

14 Унесення за вимогою учасників ЗНО змін до реєстраційних документів 

(перереєстрація) 

01.02.2022 – 09.03.2022 

15 Виготовлення та видача дублікатів сертифікатів ЗНО-2022 з 01.02.2022 

17 Виготовлення та видача повторних сертифікатів ЗНО 2022 року 10.03.2022 – 29.04.2022,                

з 20.06.2022 

18 Подання до УЦОЯО апеляційних заяв (оскаржень) щодо відмови в реєстрації для 

участі в ЗНО 

 

до 22.03.2022 

21 Подання до РЦОЯО заяв про відмову від реєстрації для участі в ЗНО особами, які 

через певні причини не зможуть взяти участь у ньому або відмовляються від 

проходження ЗНО 

 

до 11.04.2022  



Наказ 
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 наказами Міністерства освіти і науки України  

від 15 листопада 2017 року № 1487, від 7 грудня 2018 року № 1353,  

від 12 грудня 2019 року  № 1554, від 22.11.2021 року № 1260) 



Наказ від 10.01.2017 № 25 (витяг)  

IV. Порядок реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання 

1. Подання реєстраційних документів особами, які бажають пройти зовнішнє 

оцінювання, а також унесення змін до реєстраційних даних (перереєстрація) 

здійснюються у строки, що встановлюються наказом Міністерства освіти і науки 

України. 

2. Особа, яка реєструється для проходження зовнішнього оцінювання, має подати 

до відповідного регіонального центру у визначений цим Порядком спосіб 

комплект реєстраційних документів, що містить: 

1) заповнену реєстраційну картку, оформлену на бланку, виготовленому за 

Технічним описом реєстраційної картки. 
 











Наказ від 10.01.2017 № 25 (витяг)  

IV. Порядок реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання 

2) копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності - один із таких 

документів: 

 копію свідоцтва про народження (для осіб, які не мали можливості отримати паспорт 

громадянина України у зв'язку з тим, що проживають на тимчасово окупованій 

території або в населених пунктах, зазначених у переліку населених пунктів, на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 

та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, наведених у 

додатках 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 

року N 1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку 

населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" (у редакції розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 79-р), або переселилися з них 

(далі - особи з неконтрольованої території);  





 

1) медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної 

облікової документації N 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих 

(спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі –

медичний висновок) (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими 

станом здоров’я); 

3. Окремі категорії осіб, крім документів, передбачених пунктом 2 цього розділу, 

мають також подати: 

Наказ від 10.01.2017 № 25 (витяг)  



 

2) копію свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про 

розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних); 

3) копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для 

реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою); 

4) заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) предмета(ів) 

під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в 

основній сесії, та документ, що підтверджує цю причину (для осіб, зазначених у підпунктах 

1, 2, 5 пункту 4, підпункті 2 пункту 5 розділу VI цього Порядку); 

 

 

3. Окремі категорії осіб, крім документів, передбачених пунктом 2 цього розділу, 

мають також подати: 

Наказ від 10.01.2017 № 25 (витяг)  



 

5) заяву щодо потреби в розумному пристосуванні процедури переведення 

тестових балів з української мови і літератури та довідку, яка засвідчує факт 

навчання особи мовою, що не належить до слов’янської групи мов, або мовою 

корінних народів, видану закладом загальної середньої освіти, у якому 

отримала атестат про повну загальну середню освіту (для осіб з особливими 

(мовними) освітніми потребами з числа випускників минулих років). 
 

3. Окремі категорії осіб, крім документів, передбачених пунктом 2 цього розділу, 

мають також подати: 











Бажаємо успішної 

підготовки до ЗНО-2022! 


