
КРОКИ РЕЄСТРАЦІЇ для участі у ЗНО 
Ознайомлення з Правилами прийому до обраного вищого навчального закладу, 

визначення переліку предметів (не більше чотирьох) і рівня складності 

Абітурієнт здійснює самостійно, відкривши сторінку «Реєстрація – 2015» на сайті Українського центру оцінювання якості освіти 
(http://testportal.gov.ua), або звертається за консультацією до свого навчального закладу  

(для випускників загальноосвітніх закладів) або пункту реєстрації 

ОФОРМЛЕННЯ  РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ  

Текст заяви абітурієнт вписує власноруч, ставить свій підпис та дату оформлення реєстраційної картки, дві однакові 
фотокартки 2014/2015 року розміром 3х4 см  (на документи) вклеює у визначені місця 
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НАДСИЛАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ 

Зміни до реєстраційних даних вносяться через інформаційну сторінку (http://testportal.gov.ua).  
Повторно роздруковується контрольно-інформаційний лист і реєстраційна картка.  

Нова реєстраційна картка та отриманий раніше Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року, у разі зміни персональних даних 
або відомостей про місце навчання – документ, що підтверджує ці зміни, надсилається а/с №86, м.Київ, 02192 

 зміни рівня складності завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури можна вносити до 06 березня 2015 року 
 зміни до реєстраційних даних можна вносити до 01 квітня 2015 року 

Усі копії документів повинні мати напис: Згідно з оригіналом (без лапок), особистий підпис, ініціали та прізвище,  дату засвідчення копії 

Випускник загальноосвітньої школи 2015  

До свого навчального закладу подає  
комплект документів:  

 реєстраційну картку; 
 копію паспорта громадянина 

України або свідоцтва про 
народження для тих, хто народився 
після 01 вересня 1998 року 

 реєстраційну картку; 
 копію паспорта громадянина України; 
 копію документа про повну загальну 

середню освіту 

 реєстраційну картку; 
 копію паспорта громадянина України; 
 довідку з місця навчання, що 

підтверджує здобуття в 2015 році 
повної загальної середньої освіти 

Випускник минулих років Учень (слухач, студент) ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а. 

а/с №86, 
м.Київ, 02192 

До Київського РЦОЯО подає  
комплект документів:  

До Київського РЦОЯО подає  
комплект документів:  

4 ОТРИМАННЯ  СЕРТИФІКАТА  ЗНО 

ВНЕСЕННЯ  ЗМІН 5 
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Не пізніше 20 лютого 2015 року, дата 

визначається за відбитком поштового штемпеля 


