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16.02.2017           ПРЕС-РЕЛІЗ 

 

Про зовнішнє незалежне оцінювання у 2017 році 
До 17 березня 2017 року триває реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) 2017 року.   

Типові помилки, через які учасникам буде відмовлено у реєстрації: 
 не надано копію документа про повну загальну середню освіту (атестат) або довідку з місця навчання 

для учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, яка підтверджує, що 

особа здобуде повну загальну середню освіту у поточному навчальному році (форма розміщена на веб-сайті 

Харківського РЦОЯО у розділі «ЗНО-2017»); 

 не надано фотокартки;  

 фотокартки не відповідають вимогам (дві однакові кольорові або чорно-білі фотокартки для 

документів, розміром 3*4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку особи); 

 немає у реєстраційній картці підпису заявника; 

 не надано 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). 

       Документи, які надсилати до Харківського РЦОЯО не потрібно: копію свідоцтва про базову 

загальну середню освіту; довідки з ПТНЗ/ВНЗ, в яких вказана дата отримання повної  загальної середньої 

освіти не 2017 року, а інша - 2014, 2015, 2016, 2018 роки тощо; ідентифікаційний код. 

Пункти реєстрації 
У разі потреби за консультацією або технічною допомогою з питань реєстрації можна звернутися до 

пунктів реєстрації. У Полтавській області функціонує 5 пунктів на базі вищих навчальних закладів, 

Сумській – 8, Харківській – 12 (адреси та графік роботи пунктів реєстрації розміщено на веб-сайті 

Харківського РЦОЯО в розділі «ЗНО-2017»). 

Перевірка стану реєстрації 
Перевірити стан реєстрації можливо на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти  у 

розділі «Стан опрацювання реєстраційних документів ЗНО». Сервіс надає можливість перевіряти та 

відслідковувати стан надходження документів, їх опрацювання, відправку сертифікатів за номером 

реєстраційної картки (що відображено в контрольно-інформаційному листку). 

Внесення змін до реєстраційних даних  
Комплект  реєстраційних документів до Харківського РЦОЯО надсилається рекомендованим листом 

(останній день відправки визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті – 

17.03.2017). 

Після отримання від Харківського РЦОЯО Сертифікату, реєстраційного повідомлення учасника ЗНО, 

інформаційного бюлетеня «ЗНО 2017 рік» до 31.03.2017 учасник може внести зміни до реєстраційних даних 

(у разі потреби), здійснивши перереєстрацію на веб-сайті Українського ЦОЯО у розділі «Внести зміни». 

Нову реєстраційну картку та раніше отриманий сертифікат потрібно надіслати до Харківського РЦОЯО.  

Створення особливих умов на ЗНО-2017 
Особа, яка планує брати участь у ЗНО та потребує адаптації процедури тестування, має надати 

відповідний медичний висновок.  

Медичний висновок треба подати разом з іншими реєстраційними документами, під час формування 

реєстраційної картки вказати на необхідність створення особливих умов, зазначити номер і дату виданої 

закладом охорони здоров’я форми № 086-3/о. 

Порядок видачі медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання затверджено спільним наказом Міністерства освіти і науки України 

та Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 №1027/900, зареєстровано у Міністерстві юстиції 

України 27.12.2016 за №1707/29837-1710/29840 

 
Директор – Сидоренко Олександр Леонідович, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України.  

Додаткова інформація з питань ЗНО: Якушева Олена Сергіївна, спеціаліст по зв’язках з громадськістю  

(057) 705 07 37, 097 83 23 496 
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