Додаток
до листа РОІППО
від 07.02.2019 № 01-16/107
Реєстрація в чотири кроки
Нагадуємо, що 05 лютого 2019 розпочалась реєстрація для участі в
зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року. Кожній особі, хто планує
брати участь в ЗНО-2019 ТРЕБА зробити 4 кроки.
І крок Заповнити заяву реєстраційну картку
Самостійно або за допомогою осіб, відповідальних за здійснення
реєстрації, необхідно cформувати заяву реєстраційну картку зі спеціальної
програми на сайті УЦОЯО https://zno.testportal.com.ua/registration. Випускники
закладів освіти всіх типів і форм власності 2019 року, учні училищ системи
профтехосвіти і студенти коледжів, які здаватимуть ДПА у поточному році,
реєструються за місцем навчання. Випускники минулих років можуть
звернутись у пункти реєстрації за консультацією
№
з/п

1

Регіон

Назва пункту
реєстрації

Рівненський
Рівненська обласний інститут
післядипломної
область педагогічної
освіти

Адреса пункту
реєстрації

Дні
роботи

Режим
роботи

33028, м. Рівне,
вул. Чорновола,
74

понеділок
– четвер,
суботанеділя
п’ятниця

08.00 – 16.30,
перерва
13.00 – 13.30;
8.00 – 15.30,
перерва
13.00 – 13.30

ІІ крок Сформувати пакет реєстраційних документів
1) реєстраційну-картку;
2) копію документа, що посвідчує особу: ІD картки або 1 ст. паспорта,
завірена особистим підписом;
3) копію атестата (для випускників попередніх років) чи оригінал довідки
(для студентів ВНЗ І-ІІ р.а. та учнів професійно-технічних навчальних закладів
про отримання свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти у
2019 році);
4) додаткові документи за потреби:

 для створення особливих умов (оригінал висновку закладу охорони здоров’я
форми 086-3/о);
 при зміні прізвища (копію документа про зміну прізвища);
 щодо участі у додатковій сесії (заяву, а також підтвердження про навчання
чи перебування за кордоном під час проведення основної сесії);
 нотаріально завірений переклад українською мовою документів (у разі
надання документів іноземною мовою).
ІІІ крок. Надіслати пакет реєстраційних документів
Готовий комплект реєстраційних документів:
1) випускники ЗНЗ, учні училищ системи профтехосвіти, студенти коледжів
передають комплект документів до свого закладу освіти. До 18.03.2019 р. вони
повинні бути надіслані до ЛРЦОЯО.
2) Усі інші категорії абітурієнтів самостійно надсилають пакет документів на
адресу Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти (вул.
Шевченка, 116 корп.2, м. Львів, 79039) рекомендованим листом до 25.03.2019
(за відтиском поштового штемпеля).
IV крок. Отримати відповідь від регіональних центрів
Завершенням успішної реєстрації є надісланий абітурієнту Сертифікат
ЗНО-2019.
У випадку отримання відмови, учасник має усунути недоліки та
надіслати до регіонального центру новий пакет документів до 25.03.2019 (за
відтиском поштового штемпеля).
Контакти ЛРЦОЯО:
www.lv.testportal.gov.ua

–

сайт

Львівського

регіонального

оцінювання якості освіти
(032)2422660 – телефон гарячої лінії ЛРЦОЯО.
Не відкладайте реєстрацію на останні дні!

центру

