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Бекграундер  

за матеріалами прес-конференції 

 «ЗНОву про ЗНО: що потрібно знати охочим взяти участь  

у тестуванні 2014 року» 

30.12.2013, ЛІГАБізнесІнформ 

 

Реєстрація для участі у ЗНО-2014 

Реєстрація на ЗНО-2014 триватиме з 3 січня до 5 березня 2014 року. У 

межах часу, відведеного на реєстрацію, майбутні вступники матимуть змогу 

самостійно у будь-який зручний для них час сформувати заяву-реєстраційну 

картку за допомогою спеціальної програми, створеної фахівцями 

Українського центру оцінювання якості освіти, яку буде розміщено на веб-

сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.  

Абітурієнт може обрати не більше 4 навчальних предметів для 

складання тестів.  

Під час роботи з програмою створення заяви-реєстраційної картки 

абітурієнти зможуть зазначити необхідність перекладу тесту та 

інформаційного бюлетеня однією з мов національних меншин (російською, 

угорською, румунською, молдовською, польською, кримськотатарською). 

У спеціально відведених місцях заяви-реєстраційної картки необхідно 

наклеїти 2 фотокартки розміром 3х4 см. 

До заяви-реєстраційної картки необхідно долучити: 

- копію паспорта (особи, яким станом на 1 вересня 2013 року не 

виповнилося 16-ти років, та які не отримали паспорт, будуть мати змогу 

зареєструватися за свідоцтвом про народження); 

- копію паспорта про повну загальну середню освіту; 

- для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних – 

копію документа про зміну прізвища, імені, по батькові. 

Радимо абітурієнтам зазначати адресу проживання на момент 

проходження ЗНО, при цьому враховувати, що на цю адресу надходитиме 

уся кореспонденція, надіслана для участі у тестуванні. 

Особи, які не матимуть змоги самостійно сформувати комплект 

реєстраційних документів, можуть звернутися по допомогу до одного із 

пунктів реєстрації. Інформацію про розміщення та графік роботи пунктів 

реєстрації буде опубліковано на сайтах Українського та регіональних центрів 

оцінювання якості освіти. 

Сформувавши пакет необхідних для реєстрації документів, абітурієнти 

мають надіслати їх до регіональних центрів оцінювання якості освіти 

поштою (дата відправлення визначатиметься за поштовим штемпелем). 

Відстежити стан оброблення реєстраційних заяв абітурієнти зможуть в 

он-лайн режимі на сайті відповідного регіонального центру за номером 
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заяви-реєстраційної картки або за штрих-кодом поштового відправлення. У 

разі відсутності протягом 2-3 тижнів інформації про надходження 

реєстраційної заяви до регіонального центру оцінювання якості освіти варто 

звернутися до поштового відділення або за телефоном інформаційної 

підтримки відповідного регіонального центру. 

Радимо не відкладати реєстрацію на останні дні, бо у такому випадку 

абітурієнт може не встигнути виправити можливі помилки, допущені під час 

реєстрації, або за необхідності внести зміни до своїх даних.  

Наприклад, абітурієнти, які минулого року подали реєстраційні заяви 

протягом січня, за 2 тижні вже отримували сертифікат учасника ЗНО. Висока 

активність абітурієнтів протягом останніх 2-х тижнів (а особливо останніх 

днів) реєстрації з огляду на певний час доставки кореспонденції позбавила 

частину бажаючих можливості внести зміни до реєстраційних даних або 

повторно подати пакет документів у випадку відмови. 

Як і минулого року, вносити зміни до реєстраційних даних у 2014 році 

можна лише до 19 березня. 

У разі неналежного оформлення реєстраційних документів для участі у 

зовнішньому незалежному тестуванні абітурієнтові повертаються надіслані 

ним документи із зазначенням причин відмови в реєстрації. 

Якщо абітурієнт дотримався вимог щодо реєстрації на ЗНО-2014 і вона 

відбулася успішно, абітурієнт отримає поштою Сертифікат зовнішнього 

незалежного оцінювання 2014 року, в якому вказані дані для входу на його 

інформаційну сторінку, реєстраційну картку абітурієнта й інформаційний 

бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2014 рік».  

Інформаційні сторінки для кожного абітурієнта будуть створені на веб-

сайті Українського центру оцінювання якості освіти. 

 

 

Графік проведення ЗНО-2014 

Тестування розпочнеться 3 червня (іноземна мова) та завершиться 

27 червня (світова література).  

Графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання розміщено на 

сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти. 

Зовнішнє незалежне оцінювання з географії (14.06) буде проведено в 

суботу. 

Тестування з української мови і літератури відбудеться у 2 сесії. 

Під час зовнішнього оцінювання абітурієнти будуть складати тести з 

14 предметів: української мови та літератури (найбільш масовий), 

математики, історії України, російської мови, фізики, хімії, географії, 
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біології, англійської, німецької, французької, іспанської мов, світової 

літератури.  

Звертаємо увагу, що абітурієнти, які виявили бажання складати 

тести однією з мов, якою здійснюється переклад тестів зовнішнього 

незалежного оцінювання, отримають лише зошит цією мовою.  

У 2014 році особи, які у поточному році навчаються за кордоном, 

можуть взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні під час 

основної або додаткової сесії за їхнім вибором. 

Абітурієнти, які за релігійними переконаннями не можуть взяти участь 

у тестуванні в суботу, можуть зареєструватися для складання відповідного 

тесту під час додаткової сесії. 

 

 

Графік проведення ЗНО-2014 

Дата   Тестування (основна сесія) 

3 червня 
іноземні мови (англійська, німецька, французька, 

іспанська) 

5, 6 червня українська мова і література  

10 червня російська мова 

12 червня математика 

14 червня географія 

16 червня біологія 

18 червня фізика 

20 червня історія України 

23 червня хімія 

25 червня всесвітня історія 

27 червня світова література 

 

Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання буде проведено 

з 4 до 11 липня 2014 року. 

 

До 8 липня 2014 року буде оголошено результати учасників основної 

сесії зовнішнього оцінювання, до 17 липня – результати абітурієнтів, які 

брали участь у додатковій сесії. 
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Нововведення 

На відміну від минулого року тестування з історії України та 

математики відбудуться в одну сесію. 

До порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання внесено 

певні уточнення, щоб абітурієнти не мали спокуси використовувати не лише 

мобільні телефони, а й будь-які інші технічні пристрої. Так, Порядком 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2014 році абітурієнтові 

під час складання тесту забороняється мати при собі не лише засоби зв’язку, 

пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, 

друковані і рукописні матеріали, що не передбачені процедурою тестування, 

а і їх окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних 

засобів чи пристроїв. 

Також у 2014 році абітурієнти, не згодні з рішеннями регламентних 

комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти, можуть оскаржити їх, 

подавши протягом 7 робочих днів відповідну заяву до Українського центру 

оцінювання якості освіти. 

 

Принагідно вітаємо усіх з прийдешніми святами та зичимо успіхів! 


