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Державна підсумкова атестація (далі – ДПА) для екстернів 11 класу, які проживають в АР 

КРИМ та  вступають до закладів вищої освіти України, буде проходити у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання (далі – ЗНО).  

Додаткова сесія  ЗНО в 2019р.  буде проходити з 26 червня по 12 липня у м. Києві.   

Інформуємо Вас, що 3 травня 2019 року розпочинається реєстрація осіб,   які виявили бажання 

взяти участь у додатковій сесії ЗНО. Майбутні абітурієнти мають подати реєстраційні документи до 

Міжнародної української школи не пізніше 10 травня 2019 року.  
 

Кількість предметів, можливих для реєстрації та проходження під час ЗНО - чотири.  

Для випускників 2019 року результати ЗНО з трьох предметів будуть зараховані як оцінки за 

державну підсумкову атестацію за шкалою 1–12 балів, а саме: 

1. українська мова; 

2. історія України або (і) математика; 

3. один предмет на вибір учня (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, 

англійська мова/німецька мова/французька мова). 

 

З детальною інформацією про порядок реєстрації можна ознайомитись на сайті Українського 

центру оцінювання якості освіти http://testportal.gov.ua/procedura/   

 

Для реєстрації на ЗНО вам необхідно зробити такі кроки: 

КРОК 1. Самостійно сформувати реєстраційну картку учасника ЗНО на сайті Українського 

центру оцінювання якості освіти* http://testportal.gov.ua, відкривши сторінку ЗНО/ДПА -  

Реєстрація 

 

КРОК 2. Роздрукувати реєстраційну карту** та заповнити бланк заяви у верхній частині 

картки (заяву має писати учень власноруч відповідно до інструкції, розміщеної на сайті 

http://testportal.gov.ua).  

* адреса Міжнародної української школи (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 8, 

Печерський р-н),  

** записати  великі літери лише на початку слова у ПІБ, наприклад, Петренко Сергій 

Олексійович, а не так: ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ. 

 

КРОК 3. Подати до Міжнародної української школи сформований вами комплект документів: 

3.1. Реєстраційна картка 

3.2. Копія 1 та 2 сторінки паспорта громадянина України/ID-картки (на копії документа 

необхідно написати «з оригіналом згідно», вказати прізвище та ініціали учня, дату,  

поставити підпис). 

3.3. Оригінал фото рівно 3Х4 – 2 шт.  

3.4. Заяву на ім’я директора Київського регіонального центру Сакаєвої Світлани Вікторівни, 

вказавши причину проходження ЗНО у додаткову сесію. За зразком 

http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/01/zayava_na-regionalni-tsentri_dodatkova-

sesiya2019_dodatkova-reyestratsiya.pdf 
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Документи надіслати листом на поштову адресу: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 8 

Міжнародна українська школа, з поміткою «ДЛЯ ЗНО». Якщо у Вас є можливість зробити 

ЯКІСНІ скан - копії вказаних документів (окрім фото), Ви можете надіслати їх на e-mail: 

uis_zno2019@ukr.net  

 

Після успішної реєстрації на ЗНО оригінал сертифіката буде переданий до МУШ, де Ви його 

повинні отримати до початку першого екзамена ЗНО. 

У сертифікаті вказано логін і пароль доступу до вашої персональної сторінки на сайті 

http://testportal.gov.ua   На персональній сторінці будуть розміщені запрошення на пункт 

тестування. 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання, зі інформацією УЦОЯО, учасники 

додаткової сесії отримають до 18 липня 

 

!!!  Свідоцтво про повну загальну середню освіту екстерн отримує лише після надходження 

результатів ЗНО до закладу освіти.  

Довідки за телефоном: (044) 253-85-58 
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