
                                                         Контрольно-інформаційний лист  

                                                              до реєстраційної картки № ХХХХХХХХХХ 

1. Уважно перевірте дані, зазначені Вами у бланку реєстраційної картки. 

2. Заповніть частину «Заява»: 

 після найменування регіонального центру оцінювання якості освіти вкажіть своє 

прізвище (у родовому відмінку) та ініціали; 

 власноруч напишіть заяву, у якій укажіть своє бажання бути зареєстрованим(ою) 

для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, а також факт ознайомлення  

з Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і  науки України від 10 січня 2017 року № 25. 

Орієнтовний текст заяви: 

Прошу зареєструвати мене для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2018 

року. Із Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, ознайомлений(а). 

 у спеціально відведених місцях укажіть дату написання заяви, а також засвідчіть її 

особистим підписом. 

3. У спеціально відведених місцях реєстраційної картки наклейте дві однакові 

фотокартки для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому 

віку (фотокартки можуть бути виготовлені як на білому, так і на кольоровому 

фотопапері). 

4. Надішліть до Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти  

(а/с 374, м. Дніпро, 49000) рекомендованим листом такі документи:  

 реєстраційну картку № ХХХХХХХХХХ; 

 копію паспорта; 

 копію документа про повну загальну середню освіту; 

 у разі потреби інші документи, що передбачені пунктом 3 розділу IV Порядку 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих 

на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25. 

Важливо! 

На копіях документів, поданих для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення 

документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий 

підпис, ініціали та прізвище, дата засвідчення кожної копії. 

Конверт добирайте такий, щоб не згинати документи, які Ви надсилаєте. 

Факт надходження реєстраційної картки до пункту обробки регіонального центру 

оцінювання якості освіти є підставою для оприлюднення персональних даних у процесі 

підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, їх використання під час 

прийому на навчання до закладів вищої освіти. 

Телефон інформаційної підтримки  

Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти:  

(056) 790–24–99. E-mail: rc.dnepr@testportal.gov.ua. 

Для чого потрібен  

контрольно-інформаційний лист? 

Контрольно-інформаційний лист  

містить у собі: 

1) номер роздрукованої реєстраційної картки;  

2) текст заяви, який потрібно написати 

у реєстраційній картці;  

3) рекомендації щодо заповнення реєстраційної 

картки та іншу корисну інформацію; 

4) адресу, на яку потрібно надіслати реєстраційні 

документи; 

5) перелік документів для відправлення до 

Дніпропетровського регіонального центру 

оцінювання якості освіти.  

Номери реєстраційної картки та 

контрольно-інформаційного листа до 

реєстраційної картки повинні збігатися.  

Це дає змогу уникнути проблем з визначенням 

учасником ЗНО номера реєстраційної картки.  

Контрольно-інформаційний лист потрібно 

зберігати до завершення процесу реєстрації! 


