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Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2018 року  

триватиме з 5 лютого до 25 березня. Школа зможе зареєструвати учнів для 

проходження ДПА у формі ЗНО до 18 березня 2019 року. 

Звертаємо увагу на те, що додаткового періоду для перереєстрації учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року не передбачено. Тож змінювати 

реєстраційні дані, які надано помилково, можна буде тільки до 25 березня 2019 року. 

Велике прохання!!!! Пройдіть реєстрацію до кінця лютого, не зволікайте. 

Щоб успішно зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні: 

1. Необхідно створити та оформити реєстраційну картку за допомогою сервісу 

«Зареєструватися» на сайті https://zno.testportal.com.ua/registration.  

 

Зауважте, що одним з перших кроків є обрання категорії особи. Ваша категорія 

«Випускник закладів загальної середньої освіти 2019 року».  

 

При створенні картки: 

1) ваша школа – Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 

Краматорської міської ради Донецької області, клас –11-Г або 11-Д або 

екстернат. 

2) Не можу вказати адресу в Україні, на яку може бути надіслана офіційна кореспонденція 

Електронну пошту та контактний телефон вказуєте свої.  

(Вся кореспонденція буде надіслана на адресу нашої школи м. Краматорськ, 

вулиця Двірцева, 57а, 84331). 

Ви можете обрати 4 предмети на ЗНО та обов’язково 3 предмети як ДПА 

(українська мова, математика або/та історія України, третій предмет за вашим 

бажанням). 

Роздрукувати бланк реєстраційної картки та  контрольно-інформаційний лист. 

Перевірити правильність заповнення. Заповнити частину "Заява" українською 

мовою. Для цього необхідно: 1) зазначити своє прізвище (у родовому відмінку) 

та ініціали після найменування регіонального центру; 2) власноруч (від руки) 

написати заяву, у якій засвідчити бажання бути зареєстрованим(ою) для участі в 

ЗНО, підтвердити факт ознайомлення з Порядком; 3) поставити дату написання 

заяви та особистий підпис у спеціально відведених місцях під заявою. 

Фотокартки не наклеюєте у спеціальних місцях. 

2. Підготувати пакет документів: 
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1) дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що 

відповідає досягнутому віку; 

2) копія першої сторінки паспортного документу  

(на копії повинен бути напис, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без 

лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, 

її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії) 

3) копія сторінки з пропискою паспортного документу, що підтверджує 

проживання на неконтрольованій території (у випадку прописки на території, 

яка підконтрольна Україні, або, якщо відсутній документ з пропискою,  

учасник ЗНО додатково надає копії першої сторінки паспорта та сторінки з 

пропискою одного із батьків та копію свідоцтва про народження) 

(На всіх копіях повинен бути напис, що складається зі слів «Згідно з 

оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, 

її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії). 

3. Якщо ви визначилися, що вам якийсь з предметів ЗНО краще проходити у 

додаткову сесію, то ви маєте право до реєстраційних документів надати заяву 

про перенесення складання зовнішнього незалежного оцінювання на 

додаткову сесію. 

 Зразок заяви дивись у кінці документу. 

4. Передати пакет документів до нашої школи або переслати  скан-копії всіх 

копій документів на електронну пошту школи sch_8@ukr.net. В темі листа 

вказати Прізвище_ дистанція_реєстрація на ЗНО-2018. Школа буде зі списком 

учнів пересилати документи до Донецького регіонального центру освіти. 

 

1. Сан-копія реєстраційної картки (без наклеєних фото).  

2. Скан-копія фотографій.  

3. Скан-копія ксерокопії першої сторінки паспортного документу.  

4. Скан-копія ксерокопії сторінки (сторінок) з пропискою. 

5. (За потреби) Скан-копії ксерокопій першої сторінки паспорта та сторінки 

з пропискою одного із батьків та свідоцтва про народження. 

5. (За потреби) заява про перенесення складання зовнішнього незалежного 

оцінювання на додаткову сесію. 

5. Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру  

1) сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання,  

2) інформаційний бюлетень, 

3) реєстраційне повідомлення учасника ЗНО.  

 

Ці документи будуть надіслані до нашої школи і до початку проведення 
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ЗНО Ви повинні їх забрати у заступника директора з НВР ЗОШ № 8 

Машкіної Наталії Олексіївни. 

Дізнатися про стан обробки реєстраційних документів Ви зможете в он-лайн 

режимі на сайті testportal.gov.ua за номером реєстраційної картки. 

Для кожного зареєстрованого учасника на сайті Українського центру буде 

створено інформаційну сторінку, доступ до якої можливий за номером і пін-кодом 

сертифіката. На інформаційній сторінці буде розміщено інформація про обрані 

предмети для проходження тестування, а згодом також адреси пунктів проведення 

ЗНО та результати проходження тестування. 

 

Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання 

окремих категорій осіб, які не мали змоги зареєструватися в основний період (зокрема, 

учасники антитерористичної операції, особи з окупованого Криму та 

непідконтрольних Україні територій Донбасу), триватиме з 3 до 20-го травня 2019 

року.  Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде 

оприлюднено до 30 квітня 2019 року. Результати зовнішнього незалежного 

оцінювання учасники додаткової сесії отримають до 18 липня. 

 

http://testportal.gov.ua/zagalna-informatsiya-zno/ 

http://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/ 

http://testportal.gov.ua/zhitelyam-donbasu-i-krimu/ 

 

З будь-яких питань Ви можете звертатись до заступника директора Машкіної 

Наталії Олексіївни, тел., Viber,  WhatsApp 0507025704, mna_29@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Заява про перенесення складання зовнішнього незалежного 

оцінювання на додаткову сесію 

http://testportal.gov.ua/zagalna-informatsiya-zno/
http://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/
http://testportal.gov.ua/zhitelyam-donbasu-i-krimu/


 

 

 

Донецький регіональний центр оцінювання 

якості освіти 

___________________________________ 

                                                                                       (П.І.Б. учасника ЗНО повністю) 

                                                          _______________________________________ 

 

 

Заява 

 

 Прошу Вас надати мені можливість пройти зовнішнє оцінювання 2019 року (з 

предмету ….) під час додаткової сесії у зв’язку з тим, що проживаю в населеному 

пункті …, зазначеному у переліку населених пунктів, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. 

З графіком проведення та умовами інформування учасників додаткової сесії 

тестування ознайомлений(а). 

 

_______________     _______________________ 

         (дата)                           (підпис) 

 


