
Реєстрація абітурієнтів 
на участь 

в ЗНО-2015 

 



Перелік предметів для здачі 

 ЗНО -2015  
 

 Українська мова та література (24 квітня) 

 Іноземні мови (одна іноземна мова) 

 Російська мова 

 Математика 

 Географія 

 Біологія 

 Фізика 

 Історія України 

 Хімія 



Зверніть увагу!!! 

 Що до початку реєстрації на основну сесію 

ЗНО – 2015 

  необхідно самостійно через пошукові 

системи  шукати в Інтернеті конкретні ВУЗи 

та ознайомитись із Умовами вступу 



Терміни реєстрації на основну 

сесію ЗНО – 2015 

01 січня по 20 лютого 

 

Зміни до реєстраційних даних можна 

вносити (замінити предмет), але 

потрібно знову реєструватись (дата 

подання визначається за поштовим 

штемпелем). 



Рекомендація 

Реєстрацію потрібно пройти у 

першій половині терміну, бо чим 

ближче до завершення 

відведеного часу, тим важче 

зареєструватися. Причина -  

перевантаження сайту ЛРЦОЯО 



Реєстрація у школі 

20 січня – 11-А клас; 

21 січня – 11-Б клас; 

22 січня -  11-В клас; 

23 січня – 11-Г клас  



Кількість предметів для 

реєстрації 

Пам’ятайте, що загальна кількість 

предметів, вибраних Вами для 

проходження зовнішнього 

оцінювання, не повинна 

перевищувати чотирьох. 

Вам буде надано можливість 

скласти тест лише з однієї 

іноземної мови. 



Для реєстрації на ЗНО потрібно 

мати: 
 Документ, що засвідчує особу (копія паспорта 

сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям, по 
батькові та датою народження);  

  довідка з навчального закладу за формою, 
розробленою Українським центром оцінювання 
якості освіти  

 

 2 фото 3х4 см; 

 Вихід в систему інтернет. 

 Пристрій для друку. 

  Заяву-реєстраційну картку. 

 



Для успішного здійснення 

реєстрації потрібно: 

2. Створити та правильно оформити заяву-

реєстраційну картку 

3. Своєчасно відправити повний комплект 

реєстраційних документів до відповідного 

регіонального центру оцінювання якості освіти 

1. Отримати програму для створення заяви-

реєстраційної картки (скачати із сайту) 

4. Отримати СЕРТИФІКАТ зовнішнього 

незалежного оцінювання.  



 

 Отримати програму для  
створення заяви-

реєстраційної картки можна 
Завантажити із сайтів  

 УЦОЯО - testportal.gov.ua    ЛРЦОЯО - 

lvtest.org.ua 

 або 

 Звернутися в консультаційні пункти 

реєстрації (каб. інформатики 200, 201) 

      Інформацію про розміщення та графіки 

роботи пунктів шукайте на сайті ЛРЦОЯО 



У заяві-реєстраційній картці особа 

повинна вказати (вносимо дані) 
 1. Прізвище, ім'я, по батькові.  

 2. Дату народження.  

 3. Серію, номер паспорта (свідоцтва про народження).  

 4. Номери контактних телефонів (за наявності).  

 5. Постійне місце проживання (не за припискою) 

 6. Відомості про навчальний заклад. 

 7. Предмети, вибрані для проходження зовнішнього 
оцінювання.  

 8. Мову, якою необхідно здійснити переклад тестів.  

 9. Мову, якою необхідно здійснити переклад інформаційного 
бюлетеня «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2015 рік».  

 10. Особливі (специфічні) умови проходження зовнішнього 
оцінювання (інформація вказується за бажанням особи та за 
наявності відповідного висновку закладу охорони здоров'я). 

 На підставі цієї інформації буде сформовано заяву-
реєстраційну картку. 
 

 



Після введення у програму 

реєстраційних даних 

1.Роздруковуємо бланк заяви – реєстраційної 

картки. 

2.Перевіряємо правильність введених даних. 

3.Оформляємо заяву – реєстраційну картку. 

4.Наклеюємо 2 фотокартки розміром 3х4 см. 

5. Роздруковуємо контрольно – 

інформаційний лист. 

5. Пишемо текст заяви від руки (розбірливо) 



Бланк заяви – реєстраційної 

картки. 



Текст заяви 
   Прошу зареєструвати мене для участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні 2014 
року. 

   З правами й обов’язками абітурієнта 
ознайомлений. 

   Не заперечую щодо внесення моїх 
персональних даних до бази даних 
абітурієнтів, а також їхнього використання в 
процесі проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання та вступу до вищих навчальних 
закладів України. 

 



Повна назва закладу 

Рівненський навчально – 

виховний комплекс №12 

Рівненської міської ради 



Директор ЛРЦОЯО 

Директор Львівського регіонального 

центру оцінювання якості освіти – 

Середяк Лариса Володимирівна 

 



Відсилаємо документи у ЛРЦОЯО 

   У конверт А4 вкладаємо не згинаючи: 

 1. Заяву – реєстраційну картку. 

 2.Копію паспорта (1,2 ст.). 

 3.Довідку з навчального закладу. 

 

 При потребі: 

  - копію документа про зміну прізвища, імені, по  

батькові; 

   - нотаріально завірений переклад державною 
мовою України документів, оформлених 
іноземною мовою; 

   - висновок закладу охорони здоров’я. 

 
 



Копія паспорта 
 

 Копії документів повинні бути із чітким 

відображенням прізвища, імені, по 

батькові, серії та номера документа, а для 

паспорта – ще й підпису власника. 

 

 На копії заявник власноруч робить запис 

  Згідно з оригіналом (без лапок, з 

особистим підписом особи, яка 

реєструється, її ініціалу (-ів) та прізвища, 

дати засвідчення копії) 

 



 Вкладіть реєстраційні документи у 

конверт формату А4, не згинаючи 

аркуші. 
 

Львівський РЦОЯО 

 

вул.Шевченка, 116 (корпус 2) 

м.Львів, Львівська область 

79039 



Відправлення документів 

поштою 

Пересилку документів бажано 

здійснити цінним листом із 

описом вкладення.  



Поштова адреса ЛРЦОЯО 

 вул. Шевченка, 116 (корпус 2),  

 м.Львів,  

 Львівська область,79039 

 

 тел/факс  (032)2314983  
  

 Графік роботи: 

  понеділок - п'ятниця  
09:00 - 18:00 

  



 Отримання з ЛРЦОЯО 

ЛРЦОЯО надсилає абітурієнту рекомендованим листом: 

- Реєстраційну картку абітурієнта; 

- Бланк Сертифіката; 

- Інформаційний бюлетень “ЗНО-2015” 

- Повідомлення про створення особливих умов 

(для осіб, що подали медичні довідки) 

             АБО 

- вмотивовану відмову в реєстрації 

 



Підстава для відмови 

 1. Надання не всіх документів. 

 2.Неналежне оформлення заяви – 
реєстраційної картки. 

 3.Внесено недостовірні дані у заяву – 
реєстраційну картку. 

 4.Неможмивість створення особливих умов 
проходження ЗНО. 

 Подання заяви пізніше встановленого 
терміну (визначається за поштовим 
штемпелем відправлення). 



Вжливо. 

- Якщо протягом трьох тижнів з моменту 
відправлення реєстраційних документів Ви не 
отримали Сертифікат або лист з відмовою в 
реєстрації, зверніться до відповідного 
регіонального центру за телефоном 
інформаційної підтримки. 

- Обробка реєстраційних документів здійснюється 
почергово у міру надходження (у продовж 10 
робочих днів з моменту їх отримання). 

Гаряча лінія» ЛРЦОЯО: (032)2422660  

 



Внесення змін 

 
Якщо виникла потреба внести зміни до 

персональних даних або змінити перелік 

предметів, із яких бажаєте скласти тести, 

необхідно пройти реєстрацію повторно, 

надіславши до регіонального центру 

новий повний комплект реєстраційних 

документів та раніше отриманий 

Сертифікат 2015 року для анулювання. 

 



Інформаційна сторінка 

Для кожного абітурєнта на  

  веб–сайті УЦОЯО створюється 

інформаційна сторінка,  

  доступ до якої здійснюється за 

номером Сертифіката та РІN – кодом, 

указаним у ньому. 



Наші контакти: 

 testportal.gov.ua – сайт УЦОЯО 

 lvtest.org.ua – сайт ЛРЦОЯО 

 lvivtest@gmail.com – e-mail 

ЛРЦОЯО 

 



ДЯКУЄМО  ЗА 

УВАГУ! 

Бажаємо 

успіхів!!! 


