
 

 
 

 

1.Зайдіть на сайт 

Київського РЦОЯО 

http://kievtest.org.ua, 

або Українського центру 

оцінювання якості освіти 

http://testportal.gov.ua 

в розділ Реєстрація 2015 

(мал. №1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Мал.1. Запуск форми реєстрації 

 

 

2.Ознайомтеся з  

НОРМАТИВНИМИ 

ДОКУМЕНТАМИ 

 

 Порядком проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 

 Порядком реєстрації для 

участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні 2015 

року 

 (мал. №2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Мал.2. Нормативні документи 

Натисніть 

«РЕЄСТРАЦІЯ» 

http://testportal.gov.ua/


 

 

3. Заповніть усі поля форми 

реєстрації  

(мал. №3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. У поле Прізвище, ім’я, по батькові вписується ПІБ 

українською мовою, як у паспорті України.  

2. У полі Тип документа, на підставі якого здійснюється 

реєстрація, можна вибрати: 

 Паспорт (особам, яким станом на 01 вересня 1998 року 

виповнилося 16 років); 

 Свідоцтво про народження (особам, яким станом на 01 

вересня 1998 року не виповнилося 16 років); 

 Документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України 

для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, 

службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, 

посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в 

Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, 

документи, що посвідчують особу та підтверджують її 

спеціальний статус: посвідчення водія, посвідчення особи без 

громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне 

проживання, посвідка на тимчасове проживання, картка 

мігранта, посвідчення біженця, проїзний документ біженця); 

 Довідка про звернення за захистом в Україні (для осіб, які 

звернулися за захистом в Україні). 

3. У блоці «Адреса, за якою може бути надіслана офіційна 

кореспонденція» потрібно вказати адресу проживання, на яку 

буде надіслано рекомендованим листом Сертифікат зовнішнього 

незалежного оцінювання 2015 року. 

4. У блоці «Категорія випускника» вибирається:  

 «Випускник загальноосвітнього навчального закладу 2015 

року»  
 Вкажіть відомості про навчальний заклад: 

 Регіон; 

 Місто/Район; 

 Виберіть із запропонованого списку навчальний заклад, в якому Ви 

навчаєтесь. 

 «Учень професійно-технічного навчального закладу» для 

випускників ПТНЗ;  

 «Студент вищого навчального закладу» для студентів ВНЗ 

І-ІІ р.а.; 

 «Випускник минулих років» для випускників минулих років 

 



 
 
 

 
 

 

 
 5. У блоці «Вибір предметів» вибирається: 

 предмети, результати з яких потрібно подавати до вищих 

навчальних закладів (максимальна кількість предметів – 4 

(чотири)); 

 рівень складності тесту з української мови і літератури та 

математики (базовий рівень або поглиблений рівень); 

 мову перекладу тестового зошиту; 

 населений пункт:  
  де особа перебуватимете під час проведення зовнішнього 

оцінювання з української мови і літератури; 

 де перебуватимете особа під час проведення зовнішнього 

оцінювання з інших предметів. 

 

 
 6. У разі, якщо абітурієнт потребує особливі (спеціальні) умови 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, потрібно до 

форми реєстрації внести номер та дату виданого органом або 

закладом охорони здоров'я висновку про необхідність створення 

особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього 

оцінювання (мал.№4) 

УВАГА! У Довідці повинно бути зазначено не діагноз, а перелік 

особливих (специфічних) умов, які повинні…………………….. 

 

Перед тим як натиснути «ЗБЕРЕГТИ» перевірте правильність внесених Вами даних 

 



 

 
4. Ознайомтесь з інформацією 

(мал.№5) 

 

 

 

 
  

 
5. Роздрукуйте Контрольно-

інформаційний лист та 

реєстраційну картку 

(мал. №6-7) 

 

 
 

Мал. 6 

Натисніть  «ДРУК» 



 
Мал. 7 

РОЗДРУКУЙТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

6. Натисніть «Завершити 

реєстрацію» 

 



   ІНФОРМАЦІЯ для особи, якій надавалася консультація щодо реєстрації 

 
1. У роздрукованому бланку оформляється частина «ЗАЯВА»,  власноруч особа записується прізвище, 

ініціали (у полі «від кого»), текст заяви (Зразок у Контрольно-інформаційному листі). 

2. ПОСТАВИТЬ ПІДПИС, зазначає дату.  

3. У відповідних клітинках частини «РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА» записує серію та номер документа, за 

яким реєструється. 

4. У спеціально відведених місцях реєстраційної картки наклеює дві фотокартки для документів розміром 

3х4 см 2014/2015 року. 

5. Самостійно надсилає комплект реєстраційних документів поштою (рекомендованим листом) на 

адресу регіонального центру, що вказана в контрольно-інформаційному листі.  

 

На копіях документів, що подаються для реєстрації, повинен бути напис про 

засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а 

також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата 

засвідчення копії. 
6. Інформацію щодо Вашої реєстрації Ви можете перевірити на сайті відповідного регіонального центру 

за номером, що вказаний в контрольно-інформаційному листі або на сторінці реєстрації. 

 

 

Додаткові документи,  

які потрібно подати для реєстрації окремим категорій учасників ЗНО 

 
 особам з особливими освітніми потребами - висновок, виданий органом або закладом охорони 

здоров'я, із зазначенням особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання; 

 особам, у документах яких є розбіжності в персональних даних, - копію документа про зміну 

прізвища, ім’я, по батькові; 

 особам, які подають документи, оформлені іноземною мовою, - переклад документів українською 

мовою, завірений нотаріально (крім документів, виданих російською мовою навчальними закладами 

або органами влади УРСР та України); 

 особам, які в поточному році навчається за кордоном (випускники закордонного навчального 

закладу, учасники міжнародної програми з обміну тощо) та не можуть пройти зовнішнє 

оцінювання у встановлені строки, - довідку, що підтверджує факт навчання за кордоном, і 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; 

 особам, які за релігійними переконаннями не можуть взяти участь в основній сесії зовнішнього 

оцінювання з одного чи кількох предметів, - 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 у зовнішньому оцінюванні під час основної сесії, і відповідне клопотання 

релігійного управління (центру), що діє згідно із законодавством України про свободу совісті та 

релігійні організації. 

 

 

 


