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Від 06.02.2018 № 10/01-25/53
На №___________ від _______
Керівникам закладів професійно-технічної
та вищої І – ІІ р.а. освіти
Про інформування щодо
особливостей реєстрації на ЗНО-2018

З 06.02.2018 року на веб-сайті Українського центру оцінювання якості
освіти розпочав роботу сервіс для створення реєстраційної картки учасника
ЗНО – «Зареєструватися».
Для проведення реєстрації будуть функціонувати й інші сервіси:
 «Інформаційна сторінка»;
 «Перевірити стан реєстрації»;
 «Внести зміни».
Звертаємо увагу на обрання категорії осіб під час реєстрації (роз’яснення
надані УЦОЯО):
 Якщо ви є учнем (студентом, слухачем) закладів професійної
(професійно-технічної) освіти і здобуваєте в поточному році повну
загальну середню освіту (складаєте ДПА у формі ЗНО у 2018 році), – ваша
категорія «Учень (слухач) закладів професійної (професійно-технічної)
освіти».
 Якщо ви є учнем (студентом, слухачем) закладу вищої освіти
(коледж) і здобуваєте в поточному році повну загальну середню освіту
(складаєте ДПА у формі ЗНО у 2018 році), – ваша категорія «Студент
закладу вищої освіти».
 Якщо ви вже маєте атестат (здобули повну загальну середню освіту в
попередні роки), незалежно від того, де ви навчаєтеся зараз (чи продовжуєте
навчатися), – ваша категорія «Випускник минулих років».
На сторінках закладів освіти «Керівникам закладів освіти» у розділі
«Інформація до відома» розміщено зразок Клопотання від закладу освіти щодо
реєстрації випускників, які через поважні причини не змогли отримати паспорт
громадянина України.

Нагадуємо, що у Списку, який надсилається перший раз до регіонального
центру, повинні бути зазначені всі випускники, які будуть складати ДПА у
формі ЗНО. Навпроти кожного випускника – назва навчального предмета,
результати зовнішнього незалежного оцінювання з якого зараховується як
оцінки за державну підсумкову атестацію (українська мова) або запис із
зазначенням причини не надання реєстраційних документів.
У рамках проведення спільної інформаційної кампанії просимо
організувати оформлення у закладах освіти інформаційних куточків
«Реєстрація на ЗНО-2018» з використанням уніфікованих матеріалів, наданих
Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти (Додаток 1).
Додатки. 1. Особливості реєстрації на ЗНО – 2018 на 3 арк.
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