
РЕЄСТРУЄМОСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗНО 2013 
 

ТЕРМІН РЕЄСТРАЦІЇ 
з 4 січня 2013 року до 5 березня 2013 року 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ 
Для реєстрації Вам необхідно надіслати поштою до Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти 

(далі – ДпРЦОЯО) такий комплект реєстраційних документів: 
• заяву-реєстраційну картку; 
• копію паспорта (якщо Вам станом на 1 вересня 2012 року не виповнилося шістнадцяти років і відповідно Ви  
не маєте паспорта, надайте копію свідоцтва про народження); 
• копію документа про повну загальну середню освіту (атестат) /особи, які здобувають повну загальну середню 
освіту в поточному навчальному році та отримують документ про повну загальну середню освіту до 1 липня 2013 року, 
включають до комплекту реєстраційних документів довідку з місця навчання за формою, затвердженою Українським 
центром оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО).  
ВИПАДКИ, У ЯКИХ ДО КОМПЛЕКТУ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНО ВКЛЮЧИТИ ДОДАТКОВІ 

ДОКУМЕНТИ 
• Якщо Ви маєте захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, до основних реєстраційних 
документів додайте висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих (специфічних) умов 
для проходження ЗНО з чітким зазначенням цих умов. 
• Якщо у Ваших документах є розбіжності в персональних даних (змінювалося прізвище, ім’я, по батькові), до 
основних реєстраційних документів додайте копію документа про зміну прізвища або прізвища, імені, по батькові 
(наприклад, копію свідоцтва про шлюб). 
• Якщо Ви для реєстрації подаєте копію документа, оформленого іноземною мовою, додайте до основних 
реєстраційних документів його переклад українською мовою, засвідчений нотаріусом або нотаріально засвідчену копію 
цього перекладу. 
• Якщо Ви за релігійними переконаннями не можете взяти участь у тестуваннях в окремі дні (наприклад, у суботу), 

до основних реєстраційних документів додайте заяву щодо надання можливості проходження тестування з певного(-их) 
предмета(-ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює Вашу участь у ЗНО  
під час основної сесії. 

ЗАСВІДЧЕННЯ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ 
На копіях документів, підготовлених Вами для реєстрації, зробіть надпис Згідно з оригіналом (без лапок), а також поставте 

власний підпис, ініціали, прізвище, дату засвідчення копій. 
ФОРМУВАННЯ ЗАЯВИ-РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ 

Завантажте програму створення заяви-реєстраційної картки на комп’ютер. За допомогою цієї програми Ви зможете 
самостійно створити заяву-реєстраційну картку. Заповнити її потрібно ВЛАСНОРУЧ. Програму буде розміщено 04.01.2012 
на сайтах УЦОЯО (www.testportal.gov.ua) та ДпРЦОЯО (www.dneprtest.dp.ua).  

ДАНІ, ЩО ВКАЗУЮТЬСЯ В ЗАЯВІ-РЕЄСТРАЦІЙНІЙ КАРТЦІ 
 1. Прізвище, ім’я, по батькові. 
 2. Дата народження. 
 3. Серія, номер паспорта (свідоцтва про народження). 
 4. Номери контактних телефонів (для термінового зв’язку з Вами при необхідності). 
 5. Адреса постійного місця проживання (звертаємо увагу на те, що Вас буде розподілено до пунктів тестування для 

проходження ЗНО 2013 за адресою проживання, указаною під час реєстрації, та з урахуванням потреби складати тести 
мовами національних меншин; якщо в межах зазначеного Вами регіону проживання скласти тести з певного предмета тією ж 
мовою, яку обрано Вами, виявіть бажання менше 25 осіб, то пункт тестування може бути віддаленим від Вашого місця 
проживання). Радимо Вам зазначати адресу проживання на момент проходження ЗНО, а також рекомендуємо ретельно 
поміркувати, чи потрібний Вам переклад тестів. Пам’ятайте, що на адресу, указану в заяві-реєстраційній картці, 
надходитиме вся кореспонденція, що буде надіслана Вам для участі в тестуванні. 

 6. Відомості про здобуття повної загальної середньої освіти (укажіть назву навчального закладу, у якому Ви навчаєтеся  
і повинні отримати атестат, якщо в цьому році ). 
7. Предмети, обрані для проходження ЗНО (Ви можете обрати не більше 4-х предметів для складання тестів). 

 8. Мова, якою необхідно здійснити переклад тестів, за потреби (Ви маєте можливість замовити переклади тестів з історії 
України, всесвітньої історії, математики, біології, географії, фізики, хімії кримськотатарською, молдовською, польською, 
російською, румунською, угорською мовами; світової літератури – російською мовою). 

УВАГА! АБІТУРІЄНТИ, ЯКІ ВИЯВИЛИ БАЖАННЯ СКЛАДАТИ ТЕСТИ ОДНІЄЮ З МОВ НАЦІОНАЛЬНИХ 
МЕНШИН, ОТРИМАЮТЬ ТЕСТОВИЙ ЗОШИТ ЛИШЕ ЦІЄЮ МОВОЮ. ТЕСТОВИЙ ЗОШИТ УКРАЇНСЬКОЮ 

МОВОЮ ЇМ ВИДАВАТИСЯ НЕ БУДЕ! 
 9. Мова, якою необхідно здійснити переклад інформаційного бюлетеня «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2013 рік» (за 

потреби). 
ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ-РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТИ 

Використвуючи «Інструкцію щодо заповнення заяви-реєстраційної картки» (роздруковується під час роботи з 
програмою створення заяви-реєстраційної картки) уважно заповніть бланк заяви та впишіть державною мовою в 
реєстраційну картку друкованими літерами особисті дані.  



Важливо! У тексті заяви Вам необхідно не лише засвідчити своє бажання бути зареєстрованим, але й обов’язково 
написати, що Ви ознайомилися з Порядком проведення ЗНО в 2013 році, правами та обов’язками абітурієнта, надати 
згоду на обробку персональних даних у процесі проведення ЗНО та використання їх під час вступу до вищих навчальних 
закладів. 

Для завершення оформлення заяви-реєстраційної картки наклейте у відповідних місцях дві власні ідентичні фотокартки 
для документів розміром 3х4 см.  

ВІДПРАВЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ 
Після завершення формування пакету необхідних для реєстрації документів, надішліть їх до ДпРЦОЯО поштою (дата 

відправлення визначатиметься за поштовим штемпелем). Для відправки реєстраційних документів до ДпРЦОЯО 
використовується така адреса: а/с 374, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, 49000. 

ВІДСТЕЖЕННЯ СТАНУ ВЛАСНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 
Відстежити стан оброблення власних реєстраційних документів Ви зможете в он-лайн режимі на сайті ДпРЦОЯО 

(www.dneprtest.dp.ua) за номером заяви-реєстраційної картки. У випадку відсутності протягом 2–3 тижнів інформації про 
надходження реєстраційної заяви до регіонального центру варто звернутися до поштового відділення або за телефоном 
інформаційної підтримки ДпРЦОЯО (056) 790-18-64. 

ВІДМОВА В РЕЄСТРАЦІЇ 
Вам буде відмовлено в реєстрації, якщо Ви: 
• надішлете не всі документи, необхідні для здійснення реєстрації; 
• неналежно оформите заяву-реєстраційну картку та інші документи; 
• зазначите в заяві-реєстраційній картці недостовірні дані; 
• відправите документи пізніше встановленого строку (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на 

поштовому конверті). 
У випадку прийняття рішення про відмову в реєстрації Вам буде надіслано рекомендованим поштовим відправленням 

лист, де буде зазначено причину відмови. До листа додаються всі документи, надіслані учасником для реєстрації, а також 
реєстраційна картка (заява учасника про участь у ЗНО зберігається в ДпРЦОЯО). 

Рішення про відмову в реєстрації приймається також у випадку, якщо ДпРЦОЯО не зможе створити особливі 
(специфічні) умови для проходження ЗНО відповідно до наданого висновку закладу охорони здоров’я. 

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ РЕЄСТРАЦІЮ 
За умови успішної реєстрації, ДпРЦОЯО надішле рекомендованим поштовим відправленням (яке Ви повинні отримати 

в поштовому відділенні):  
 реєстраційну картку абітурієнта;  
 Сертифікат ЗНО 2013;  
 інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2013 рік».  
Після реєстрації для кожного абітурієнта на сайті УЦОЯО (www.testportal.gov.ua) створюється інформаційна 

сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та PIN-кодом, указаним у ньому. На інформаційних 
сторінках абітурієнтів, які вказали про необхідність здійснення перекладу інформаційного бюлетеня, буде розміщено 
бюлетень, укладений мовою, обраною під час реєстрації. 

Не ламінуйте Сертифікат. Не руйнуйте голографічну наліпку. Пам'ятайте, що без Сертифіката Вас не допустять до 
складання тестів. У випадку його втрати або пошкодження звертайтеся до ДпРЦОЯО. 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ 
У випадках унесення змін до реєстраційних даних, повторного (після відмови) звернення для реєстрації, відмови від 

проходження ЗНО документи надсилаються ДпРЦОЯО поштовим відправленням протягом часу, відведеного на реєстрацію, 
та наступних за днем закінчення реєстрації 14-ти календарних днів. 
Зверніть увагу!                                       РЕЄСТРАЦІЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ 

Для участі в додатковій сесії ЗНО в термін з 4 січня 2013 року до 5 березня 2013 року реєструються такі категорії 
осіб: 

• особи, які в поточному році навчаються за кордоном (випускники закордонних навчальних закладів, учасники 
міжнародних програм з обміну тощо) та не можуть пройти ЗНО у встановлені терміни (такі особи під час 
додаткової сесії можуть пройти тестування з усіх вибраних предметів або тільки з тих, із яких вони не мають 
можливості скласти тести під час основної сесії ЗНО); 

• особи, які за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у тестуваннях в окремі дні (наприклад, у 
суботу); такі особи реєструються для проходження ЗНО у додаткову сесію лише з предмета(-ів), тестування з якого(-их) 
проводитиметься в ці окремі дні. 

 

http://www.dneprtest.dp.ua/
http://www.testportal.gov.ua/

