
 

 ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ 

РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ  

(для випускників ЗНЗ): 

1) уважно перевірте правильність зазначених  

у реєстраційній картці даних, які були введені за 

допомогою клавіатури (прізвище, ім'я, по батькові, 

дата народження, номер та серія (за наявності) 

документа, на підставі якого здійснюється реєстрація, 

відомості про заклад освіти, обрані предмети для 

проходження ДПА, ЗНО тощо);  

2) після прізвища та ініціалів директора 

регіонального центру вкажіть своє прізвище  

(у родовому відмінку) та ініціали;  

3) власноруч напишіть заяву (за зразком), у якій 

засвідчіть бажання бути зареєстрованим(ою) для участі 

в зовнішньому незалежному оцінюванні, засвідчіть 

факт ознайомлення з Порядком проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти;  

4) після заяви вкажіть дату її написання, а також 

завірте її особистим підписом; 

5) наклейте у спеціально відведених місцях 

реєстраційної картки дві однакові фотокартки для 

документів (чорно-білі або кольорові) розміром 3х4 см 

із зображенням, що відповідає досягнутому віку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ 

РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ  

(для ПТНЗ та ВНЗ): 

1) уважно перевірте правильність зазначених  

у реєстраційній картці даних, які були введені за допомогою 

клавіатури (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, 

номер та серія (за наявності) документа, на підставі якого 

здійснюється реєстрація, відомості про заклад освіти, предмет 

ЗНО «Українська мова і література» (для осіб які складатимуть 

ДПА у формі ЗНО навпроти української мови і літератури за 

замовчуванням уже проставлено позначку про зарахування 

результату як оцінки за ДПА; особам, які здобудуть повну 

загальну середню освіту в поточному навчальному році та не 

проходитимуть ДПА у формі ЗНО, потрібно зняти указану 

позначку самостійно), предмети ЗНО тощо);  

2) після прізвища та ініціалів директора регіонального центру      

вкажіть своє прізвище (у родовому відмінку) та ініціали;  

3) власноруч напишіть заяву (за зразком), у якій засвідчіть 

бажання бути зареєстрованим(ою) для участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні, засвідчіть факт ознайомлення 

з Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти;  

4) після заяви вкажіть дату її написання, а також завірте її 

особистим підписом; 

5) наклейте у спеціально відведених місцях реєстраційної 

картки дві однакові фотокартки для документів (чорно-білі 

або кольорові) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає 

досягнутому віку. 


