
1 лютого - 5 березня 
реєстрація для проходження  

ЗНО та ДПА у формі ЗНО 
 

Необхідні для здійснення реєстрації 
документи та матеріали: 
 

 реєстраційна картка, яку можна сформувати самостійно, 
скориставшись спеціальним сервісом «Зареєструватися», 
розміщеним на вебсайті Українського центру оцінювання 
якості освіти testportal.gov.ua. Якщо виникнуть проблеми, 
можна звернутися за допомогою до особи, відповідальної 
за реєстрацію в закладі освіти, де ви навчаєтеся 
(заступник директора з навчальної роботи Бакай 
Олександр Петрович). 

Звертаємо увагу, що в паспортах нового зразка (ID-
картка) немає серії документа. Під час заповнення 
реєстраційної форми поле «серія» залишайте 
порожнім. 
У разі необхідності додається: 
медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для 
проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної 
облікової документації № 086-3/о  

 копія паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям 
та по батькові), або дві сторони ID картки на аркуші А4;  
 дві однакові фотокартки для документів розміром 3х4 
см із зображенням, що відповідає досягнутому віку 
(фотокартки мають бути виготовлені на фотопапері, 
такі, як на паспорт). Ніякі інші розміри фотографій не 
будуть прийняті!!! 
 
Пакет документів (у файлі) подати заступнику директора 

з навчальної роботи Бакаю Олександру Петровичу до 

24.02.2021 

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


 

Пам’ятайте, що загальна кількість навчальних 

предметів, вибраних вами для проходження зовнішнього 

оцінювання, не повинна перевищувати п′яти. У 2021 році 

зовнішнє оцінювання проводитиметься з таких навчальних 

предметів:  

 

Звертаємо увагу, що з усіх навчальних предметів, які 

ви виберете, буде встановлено результат за шкалою 100–

200 балів, а з предметів, із яких ви проходитимете державну 

підсумкову атестацію, також отримаєте оцінку за шкалою 1–

12 балів. Всі учні фізико-математичних класів 

вибирають предмет «математика». Учні 4-В курсу 

можуть вибрати предмет «математика (завдання рівня 

стандарту)», якщо вони не планують використовувати 

математику для вступу до ВНЗ, в іншому разі вони 

повинні також вибрати предмет «математика».  Оцінка за 

ДПА з математики їм у будь-якому випадку буде 

визначатись тільки за завдання рівня стандарту, бал 

для вступу до ВНЗ по (200-бальній шкалі) – за всі 

завдання. 

 



ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ У ФОРМІ 

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Результати зовнішнього оцінювання із чотирьох навчальних 

предметів зараховуються як результати державної підсумкової 

атестації (за шкалою 1–12 балів) за освітній рівень повної загальної 

середньої освіти: 

• українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) 

або української мова і література (субтест “Атестаційні 

завдання”); 

• математика або математика (завдання рівня 

стандарту); 

• історія України (субтест “Період XX – початок XXI 

століття”) або іноземна мова – за вибором здобувача освіти; 

• один з навчальних предметів (історія України, біологія, 

географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, 

німецька мова, французька мова). 

Пам’ятайте, що для зарахування оцінок за державну підсумкову 

атестацію можна вибрати й іноземну мову (англійську, німецьку, 

французьку, іспанську), й історію України та пройти зовнішнє 

оцінювання з обидвох цих предметів. 

Учням, які виберуть для проходження державної підсумкової 

атестації математику та/або іноземну мову, оцінка ДПА (за шкалою 

1–12 балів) буде визначатися залежно від рівня, на якому вони цей 

навчальний предмет вивчали: 

• для тих, хто вивчав математику та/або іноземну мову 

на профільному рівні, оцінкою за ДПА буде результат 

виконання завдань рівня стандарту та профільного рівня; 

• для тих, хто вивчав математику та/або іноземну мову 

на рівні стандарту, оцінкою за ДПА буде результат 

виконання завдань рівня стандарту. 


