
7. Отримати у ЗНЗ 

- Сертифікат;
- реєстраціий не  повідомлення 

учасника ЗНО;
- інформаціий ниий  бюлетень

 «ЗНО 2017 рік».

7. Отримати у ЗНЗ 

- Сертифікат;
- реєстраціий не  повідомлення 

учасника ЗНО;
- інформаціий ниий  бюлетень

 «ЗНО 2017 рік».

Реєстрація на ЗНО – 2017
для 11-класників 

Реєстрація на сайті
Українського ЦОЯО 

http://testportal.gov.ua 

2. Сформувати 
реєстраційну картку 

(самостіий но або у школі) 
на веб-саий ті 

Україїнського ЦОЯО 

(testportal.gov.ua)

2. Сформувати 
реєстраційну картку 

(самостіий но або у школі) 
на веб-саий ті 

Україїнського ЦОЯО 

(testportal.gov.ua)

3. Оформити 
реєстраційну картку:

- заповнити всі поля у 
реєстраціий ніий  формі;

 - вказати перелік предметів, 
вибраних для проходження ЗНО;

- вказати назви навчальних 
предметів для ДПА.

3. Оформити 
реєстраційну картку:

- заповнити всі поля у 
реєстраціий ніий  формі;

 - вказати перелік предметів, 
вибраних для проходження ЗНО;

- вказати назви навчальних 
предметів для ДПА.

4. Роздрукувати 
реєстраційну картку 

 

-   заповнити власноруч у 
реєстраціий ніий  картці 

частину «Заява»; 
- поставити дату та підпис;
- наклеїїти дві фотокартки 

3*4 см у відведені місця 
реєстраціий ноїї картки. 

4. Роздрукувати 
реєстраційну картку 

 

-   заповнити власноруч у 
реєстраціий ніий  картці 

частину «Заява»; 
- поставити дату та підпис;
- наклеїїти дві фотокартки 

3*4 см у відведені місця 
реєстраціий ноїї картки. 

5. Подати 
до ЗНЗ документи 

-оформлену реєстраціий ну картку;

-копію паспорта громадянина
Україїни (або іншого документа,

 що посвідчує особу);

- інші документи (у разі 
необхідності).

5. Подати 
до ЗНЗ документи 

-оформлену реєстраціий ну картку;

-копію паспорта громадянина
Україїни (або іншого документа,

 що посвідчує особу);

- інші документи (у разі 
необхідності).

6. Дії ЗНЗ 
 -отримати від випускників комплект 

реєстраціий них документів;
-сформувати список випускників;
- надіслати список випускників  та 

комплекти реєстраціий них 
документів випускників у визначені 

терміни до ХРЦОЯО .

6. Дії ЗНЗ 
 -отримати від випускників комплект 

реєстраціий них документів;
-сформувати список випускників;
- надіслати список випускників  та 

комплекти реєстраціий них 
документів випускників у визначені 

терміни до ХРЦОЯО .

1. Підготувати
- копію паспорта громадянина

Україїни (або іншого документа,
 що посвідчує особу);

- дві однакові фотокартки для 
документів розміром 3 х 4 см

 із зображенням, 
що відповідає досягнутому віку 

(фотокартки мають бути 
виготовлені на білому або 
кольоровому фотопапері).

1. Підготувати
- копію паспорта громадянина

Україїни (або іншого документа,
 що посвідчує особу);

- дві однакові фотокартки для 
документів розміром 3 х 4 см

 із зображенням, 
що відповідає досягнутому віку 

(фотокартки мають бути 
виготовлені на білому або 
кольоровому фотопапері).
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Перереєстрація на ЗНО – 2017
 06.02.2017 – 31.03.2017 

1. Унести зміни
- до реєстраціий них даних, за допомогою  розміщеного 

спеціального сервісу на веб-саий ті Україїнського центру 
оцінювання якості освіти, роздрукувати та оформити 
нову реєстраціий ну картку

1. Унести зміни
- до реєстраціий них даних, за допомогою  розміщеного 

спеціального сервісу на веб-саий ті Україїнського центру 
оцінювання якості освіти, роздрукувати та оформити 
нову реєстраціий ну картку

2. Повторно сформувати та подати до ЗНЗ 
комплект документів
- нову реєстраціий ну картку; 
- отриманиий  раніше Сертифікат (якиий  анулюється);
- копію паспорта громадянина Україїни (або іншого 
документа,
 що посвідчує особу);
- інші документи у разі потреби.

2. Повторно сформувати та подати до ЗНЗ 
комплект документів
- нову реєстраціий ну картку; 
- отриманиий  раніше Сертифікат (якиий  анулюється);
- копію паспорта громадянина Україїни (або іншого 
документа,
 що посвідчує особу);
- інші документи у разі потреби.

3. ЗНЗ має
- сформувати та оформити список випускників, які 
здіий снюють перереєстрацію;
- надіслати комплект документів в установлені строки 
на адресу  Харківського регіонального центру 
оцінювання якості освіти.

3. ЗНЗ має
- сформувати та оформити список випускників, які 
здіий снюють перереєстрацію;
- надіслати комплект документів в установлені строки 
на адресу  Харківського регіонального центру 
оцінювання якості освіти.

Перереєстрація на сайті
Українського ЦОЯО 

http://testportal.gov.ua 

Для здійснення перереєстрації 
11-класнику необхідно:

http://testportal.gov.ua/
http://testportal.gov.ua/
http://testportal.gov.ua/


7. Отримати
від Харківського РЦОЯО

- Сертифікат;
- реєстраціий не  повідомлення 

учасника ЗНО.
Ці документи ХРЦОЯО надсилає 

учаснику за адресою, яку він 
вказав у реєстраціий ніий  картці. 

7. Отримати
від Харківського РЦОЯО

- Сертифікат;
- реєстраціий не  повідомлення 

учасника ЗНО.
Ці документи ХРЦОЯО надсилає 

учаснику за адресою, яку він 
вказав у реєстраціий ніий  картці. 

Реєстрація на ЗНО–2017 
для випускників минулих років, учнів ПТНЗ, студентів ВНЗ  

Реєстрація на сайті
Українського ЦОЯО 

http://testportal.gov.ua 

2. Сформувати 
реєстраційну картку 

(самостіий но або в пункті 
реєстраціїї) 

на веб-саий ті 
Україїнського ЦОЯО 

(testportal.gov.ua)

2. Сформувати 
реєстраційну картку 

(самостіий но або в пункті 
реєстраціїї) 

на веб-саий ті 
Україїнського ЦОЯО 

(testportal.gov.ua)

3. Оформити 
реєстраційну картку:

- заповнити всі поля у 
реєстраціий ніий  формі;

 - вказати перелік предметів, 
вибраних для проходження 

ЗНО.

3. Оформити 
реєстраційну картку:

- заповнити всі поля у 
реєстраціий ніий  формі;

 - вказати перелік предметів, 
вибраних для проходження 

ЗНО.

4. Роздрукувати 
реєстраційну картку 
- заповнити власноруч у 

реєстраціий ніий  картці 
частину «Заява»; 

-поставити дату та підпис;
- наклеїїти дві фотокартки 

3*4 у відведені місця 
реєстраціий ноїї картки. 

4. Роздрукувати 
реєстраційну картку 
- заповнити власноруч у 

реєстраціий ніий  картці 
частину «Заява»; 

-поставити дату та підпис;
- наклеїїти дві фотокартки 

3*4 у відведені місця 
реєстраціий ноїї картки. 

5. Сформувати пакет 
документів

- оформлену реєстраціий ну картку;
- копію паспорта громадянина

Україїни (або іншого документа,
 що посвідчує особу);

-  копію документа про повну загальну 
середню освіту або довідку з місця 

навчання, що підтверджує  здобуття в 
поточному році повної загальної 

середньої освіти;
- інші документи (у разі 

необхідності).

5. Сформувати пакет 
документів

- оформлену реєстраціий ну картку;
- копію паспорта громадянина

Україїни (або іншого документа,
 що посвідчує особу);

-  копію документа про повну загальну 
середню освіту або довідку з місця 

навчання, що підтверджує  здобуття в 
поточному році повної загальної 

середньої освіти;
- інші документи (у разі 

необхідності).

6. Відправити
Сформованиий  пакет документів 

надіслати до Харківського 
РЦОЯО самостіий но 

рекомендованим листом.
 (Порада – добирати конверт 
формату А4, щоб не згинати 

документи) 

6. Відправити
Сформованиий  пакет документів 

надіслати до Харківського 
РЦОЯО самостіий но 

рекомендованим листом.
 (Порада – добирати конверт 
формату А4, щоб не згинати 

документи) 

1. Підготувати:
- копію паспорта громадянина

Україїни (або іншого документа,
 що посвідчує особу);

- дві однакові фотокартки для 
документів розміром 3 х 4 см

 із зображенням, 
що відповідає досягнутому віку 

(фотокартки мають бути 
виготовлені на білому або 
кольоровому фотопапері).

1. Підготувати:
- копію паспорта громадянина

Україїни (або іншого документа,
 що посвідчує особу);

- дві однакові фотокартки для 
документів розміром 3 х 4 см

 із зображенням, 
що відповідає досягнутому віку 

(фотокартки мають бути 
виготовлені на білому або 
кольоровому фотопапері).

http://testportal.gov.ua/
http://testportal.gov.ua/
http://testportal.gov.ua/

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

