
До уваги осіб, які бажають вступити до вищих 

навчальних закладів України в 2015 році! 
Для вступу до ВНЗ у 2015 році  будуть дійсними 

Сертифікати ЗНО лише 2015 року! 
Щоб отримати Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 

2015 року, слід зареєструватися та взяти участь у зовнішньому 

незалежному оцінюванні 2015 року! 
 
 

ТЕРМІН РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ В ЗНО-2015: 05.01.2015 – 20.02.2015 
 
 

ТРИ ЕТАПИ РЕЄСТРАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ВИЯВИЛИ БАЖАННЯ БРАТИ УЧАСТЬ У ЗНО-20І5: 
 

І ЕТАП РЕЄСТРАЦІЇ – формування та оформлення реєстраційної картки.  
 Особа, яка виявила бажання брати участь у ЗНО-2015, має зайти на офіційний 

сайт Українського центру оцінювання якості освіти (www.testportal.gov.ua), відкрити 

сторінку «Реєстрація – 2015» і далі діяти за інструкцією.  
 

ІІ ЕТАП РЕЄСТРАЦІЇ  – надсилання до регіонального центру реєстраційних документів. 
Випускники ЗНЗ поточного навчального року після формування в установлені строки комплекту 

документів подають його до загальноосвітнього навчального закладу, де вони навчаються.  
Особа, яка є учнем (слухачем, студентом) професійно-технічного, вищого 

навчального закладу, що здобуває повну загальну середню освіту в поточному 

навчальному році, або випускником загальноосвітнього навчального закладу минулих 

років, повинна надіслати реєстраційні документи рекомендованим листом до 

Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти (а/с 185, м. Одеса, 65114).  
 

ІІІ ЕТАП РЕЄСТРАЦІЇ – отримання від Одеського регіонального центру Сертифіката 

зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Сертифікат) та інформаційних матеріалів. 

Особі, яка зареєстрована для проходження зовнішнього оцінювання (далі – учасник 

зовнішнього оцінювання), регіональний центр виготовляє та надсилає реєстраційне 

повідомлення учасника ЗНО, Сертифікат та інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне 

оцінювання. 2015 рік»: 
 випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійно-технічних, вищих 

навчальних закладів рекомендованим листом – на адресу, зазначену в реєстраційній картці. 

 випускникам поточного навчального року – на адресу загальноосвітнього навчального 

закладу, де вони навчаються. 
 

 Для кожного учасника зовнішнього оцінювання на офіційному сайті 

Українського центру створюється персональна інформаційна сторінка, доступ до 

якої здійснюється за номером Сертифіката та PIN-кодом, указаним у ньому. 

 Інформація про направлення особі Сертифіката та інформаційних матеріалів 

розміщується на персональній інформаційній сторінці веб-сайту Одеського 

регіонального центру оцінювання якості освіти (www.test-center.od.ua). 

 УВАГА!  
У разі зміни персональних даних учасник зовнішнього оцінювання, сформувавши новий комплект 

документів, має надіслати його до 01 квітня 2015 року на адресу Одеського регіонального центру 

оцінювання якості освіти (а/с 185, м. Одеса, 65114), зазначену в контрольно-інформаційному листі, а у разі 

зміни рівня складності завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури – до 06 березня 

2015 року (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті). 

Якщо випускник минулих років або учень (слухач, студент) професійно-технічного, вищого 

навчального закладу через певні причини не зможе взяти участь у зовнішньому оцінюванні, то він повинен 

до 01 квітня 2015 року надіслати до Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти (а/с 185, м. 

Одеса, 65114) раніше отриманий Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2015 

року та заяву про відмову в реєстрації. 

Додаткову інформацію щодо реєстрації для участі в ЗНО-2015 можна отримати 

на сайтах УЦОЯО (www.testportal.gov.ua), ОРЦОЯО (www.test-center.od.ua), або 

зателефонувавши за номерами: 048-784-69-95, 048- 784-89-36 


