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ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ 

ОЦІНЮВАННЯ—2014 

5 КРОКІВ ДО УСПІШНОЇ 

РЕЄСТРАЦІЇ НА ЗНО 

О Д Е С Ь К И Й  Р Е Г І О Н А Л Ь Н И Й  

Ц Е Н Т Р  О Ц І Н Ю В А Н Н Я  

Я К О С Т І  О С В І Т И  

РЕЄСТРАЦІЯ 

 

Пам'ятка учасника ЗНО-2014 

Зареєструйся на ЗНО-2014 вчасно— 

не втрать свій шанс стати студентом! 

03 СІЧНЯ—05 БЕРЕЗНЯ 

2014 Р. 

Реєстрція триває з 3 січня до 5 березня! 

Осіб, які надіслали документи після 

5 березня, зареєстровано не буде! 

КОНТАКТИ 

 

Залишилися питання?  

Звертайся до  ОРЦОЯО! 

Адреса: вул. Ак. Корольва, 26, м. Одеса, 65114 

Телефони: (048) 784-69-95, 784-89-36, 784-89-32 

E-mail: rc.odesa@testportal.com.ua 

Веб-сайти: http://test-center.od.ua; http://testportal.gov.ua 

Режим роботи: пн-чт: 9.00-18.00; пт: 9.00-17.00; обід: 13.00-14.00 

Проїзд: тролейбуси №№ 7, 11; маршрутні таксі №№ 145, 148, 
175, 200, 208, 215, 220, 232, 280; зупинка “Дитяча поліклініка”. 

Реєстрація триває з 3 січня до 5 березня! 

Осіб, які надіслали документи після 

5 березня, зареєстровано не буде! 

П О С П І Ш А Й !П О С П І Ш А Й !П О С П І Ш А Й !    



Є запитання? Є відповіді! Як зареєструватися для участі у ЗНО-2014? 

 Ознайомся із Правилами прийому до вищого 
навчального закладу та Порядком проведення ЗНО-2014. 

 Обери не більше 4 предметів тестування із переліку: 
українська мова і література; історія України; математика; 
фізика; біологія; географія; хімія; всесвітня історія; світова 
література; російська мова; одна з іноземних мов—
англійська, французька, німецька, іспанська. 

 У разі потреби обери мову перекладу тестового зошита: 

 Зошити з української мови і літератури, російської 
мови та іноземних мов не перекладаються; 

 Зошити з історії України, математики, фізики, біології, 
географії, хімії та всесвітньої історії можуть бути 
перекладені на російську, молдовську, румунську, 
польську, угорську та кримськотатарську мови; 

 Зошит зі світової літератури може бути перекладений 
тільки на російську мову. 

 У разі замовлення перекладу тестовий зошит 
українською мовою ти не отримаєш! 

1. ОБЕРИ ПРЕДМЕТИ 

ТЕСТУВАННЯ 

 Копію паспорта (сторінка № 1) або свідоцтва про 

народження (якщо станом на 01.09.2013 р. тобі не 

виповнилося 16 років, і паспорт ще не видано). 

 Довідку з навчального закладу за формою, розробленою 

УЦОЯО. Якщо ти випускник минулих років, замість довідки 

підготуй копію атестата. 

 Дві ідентичні фотокартки розміром 3х4 см. 

 У разі потреби—висновок закладу охорони здоров'я про 

необхідність створення особливих (специфічних) умов 

проходження ЗНО; копію документа про зміну ПІБ (якщо в 

документах є розбіжності в персональних даних); оригінал 

нотаріально завіреного перекладу документів (якщо 

документи оформлено іноземною мовою); копію документа, 

що підтверджує перебування в Україні на законних підставах 

(якщо ти не є громадянином України). 

 На копіях документів зроби запис «Згідно з оригіналом», 

постав власний підпис, прізвище, ініціали та поточну дату. 

2. ПІДГОТУЙ НЕОБХІДНІ 

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ 

 Завантаж програму створення заяви—реєстраційної 
картки з веб-сайту Одеського регіонального або 
Українського центру оцінювання якості освіти. 

 Зазнач в програмі всю необхідну інформацію та роздрукуй 
запропоновані документи: 

 Інструкцію по заповненню заяви; 

 Бланк заяви—реєстраційної картки; 

 Контрольно-інформаційний лист. 

 Заповни власноруч необхідну частину заяви—
реєстраційної картки та вклей у відведені місця 
підготовлені фотокартки. 

3. СФОРМУЙ ЗАЯВУ-

РЕЄСТРАЦІЙНУ КАРТКУ 

 Адресу, на яку потрібно надсилати документи, зазначено 
в контрольно-інформаційному листі. 

 Пересилання бажано робити у конверті формату А4 
цінним листом з описом вкладення. 

 Перед відправленням уважно перевір, чи вкладено до 
конверта всі документи. Пам'ятай, що відсутність хоча б 
одного з необхідних документів є підставою для відмови 
у реєстрації! 

4. НАДІШЛИ КОМПЛЕКТ 

ДОКУМЕНТІВ ДО ОРЦОЯО 

 Орієнтовно через 3 тижні після надсилання документів ти 
отримаєш рекомендований лист від ОРЦОЯО із: 

 Сертифікатом ЗНО-2014; 

 Реєстраційною карткою; 

 Інформаційним бюлетенем «Зовнішнє незалежне 
оцінювання. 2014 рік). 

 Лист від ОРЦОЯО ти маєш особисто отримати у 
поштовому відділенні, яке обслуговує твій дім. 

 Ти зможеш перевірити стан реєстрації за номером 
заяви—реєстраційної картки або штрих-кодом листа на 
сайті ОРЦОЯО. 

5. ПРОКОНТРОЛЮЙ СТАН 

СВОЄЇ РЕЄСТРАЦІЇ 

Не пізніше ніж за 3 тижні до першого тестування ти отримаєш лист від 

УЦОЯО із запрошенням-перепусткою, де будуть зазначені місце і час 

кожного тестування. Таке запрошення ти також зможеш роздрукувати зі 

своєї інформаційної сторінки. 

ЯК МЕНІ ДІЗНАТИСЯ ПРО МІСЦЕ 

І ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО? 

Після завершення реєстрації на сайті УЦОЯО буде створена твоя 

персональна інформаційна сторінка, де відображатиметься вся актуальна 

інформація щодо проходження ЗНО. Доступ на сторінку здійснюватиметься 

за номером Сертифіката та зазначеним у ньому PIN-кодом. 

ЩО ТАКЕ «ІНФОРМАЦІЙНА 

СТОРІНКА» І ДЕ ЇЇ ЗНАЙТИ? 

Сформуй новий комплект реєстраційних документів, додай до нього 

отриманий після першої реєстарції Сертифікат ЗНО та відправ його до 

ОРЦОЯО не пізніше 19 березня 2014 р. 

ЯК ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ПЕРЕЛІКУ 

ПРЕДМЕТІВ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ? 

Сформуй новий комплект документів, усунувши причини відмови, 

додай до нього копію листа про відмову у реєстрації та відправ його до 

ОРЦОЯО не пізніше 19 березня 2014 р. 

Я ОТРИМАВ ЛИСТ ІЗ ВІДМОВОЮ У 

РЕЄСТРАЦІЇ. ЩО РОБИТИ? 

Зазначай точну адресу проживання, навіть якщо вона відрізняється від 

місця реєстрації. На цю адресу ти отримуватимеш всю кореспонденцію 

стосовно ЗНО, тому уважно зазначай адресу та індекс. 

ЯКУ АДРЕСУ ЗАЗНАЧАТИ У ЗАЯВІ—

РЕЄСТРАЦІЙНІЙ КАРТЦІ? 

Звернись за консультацією до пунктів реєстрації у своєму регіоні. 

Місцезнаходження таких пунктів та графік їхньої роботи можна знайти 

на веб-сайті ОРЦОЯО. 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО Я НЕ МОЖУ 

САМОСТІЙНО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ? 

Щодо особливостей реєстрації для участі у ЗНО-2014 громадян інших 

держав, які перебувають в Україні на законних підставах, див. інформацію 

на сайтах Одеського регіонального та Українського центрів оцінювання 

якості освіти. 

ЯК МЕНІ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ, ЯКЩО 

Я НЕ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ? 


