
           

СХЕМА РЕЄСТРАЦІЇ учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти 

Особа, якій потрібно скласти ДПА  

з української мови і літератури  

Особи, які здобудуть повну загальну 

середню освіту в поточному навчальному 

році та не проходять ДПА  

у формі ЗНО (у випадках, передбачених 

законодавством) бажають вступати до 

вищих навчальних закладів (ВНЗ) України 

 

Надсилають комплект реєстраційних документів рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення у встановлені строки (дата визначається за відтиском 

штемпеля відправлення на поштовому конверті) до регіонального центру ДпРЦОЯО, 

а/с 374, м. Дніпро, 49000). 

Формує комплект реєстраційних документів самостійно 

або звертається за допомогою до ВІДПОВІДАЛЬНОГО 

ЗА ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКТІВ РЕЄСТРАЦІЙНИХ 

ДОКУМЕНТІВ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

(відповідальна особа), в якому навчається. 

 

Формують комплект реєстраційних документів САМОСТІЙНО або звертаються до  

ПУНКТУ РЕЄСТРАЦІЇ. 

 

Особи, які вже мають 

повну загальну 

середню освіту 

(атестат) та бажають 

вступати до ВНЗ 

України  

 

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА: 

1) формує список випускників оформлений згідно зразку 

затвердженому Порядком проведення ЗНО. 

2) допомогає (за їх бажанням) учням (слухачам, студентам) 

сформувати комплект реєстраційних документів, а саме: 

– заповнену реєстраційну картку*, оформлену на відповідному 

бланку згідно з вимогами Порядку проведення ЗНО; 

– копію паспорта громадянина України**; 

3) надсилає поштою або передає нарочним в установлені строки до 

регіонального центру (ДпРЦОЯО, а/с 374, м. Дніпро, 49000) список 

випускників і комплекти реєстраційних документів. 

 

Комплект реєстраційних документів 

складається з: 

– заповненої реєстраційної  картки*, 

оформленої на відповідному бланку згідно  

з вимогами Порядку проведення ЗНО; 

– копії паспорта громадянина України**; 

– довідки з місця навчання, яка 

підтверджує, що особа здобуде повну 

загальну середню освіту в поточному 

навчальному році (оформленої згідно зразку 

затвердженому Порядком проведення ЗНО). 

 
*Увага! Під час роботи з реєстраційним сервісом важливо правильно 

обрати категорію випускника! Особи які складатимуть ДПА у формі 

ЗНО обирають категорію в залежності від місця навчання – учень 

(слухач) закладу професійної (професійно-технічної) освіти або – 

студент закладу вищої освіти. 

*Увага! Під час роботи з реєстраційним сервісом 

важливо правильно обрати категорію випускника! 

Особам, які не проходять ДПА у формі ЗНО 

обирають категорію в залежності від місця навчання 

– учень (слухач) закладу професійної (професійно-

технічної) освіти або – студент закладу вищої 

освіти. Також особам, які здобудуть повну загальну 

середню освіту в поточному навчальному році та не 

проходитимуть ДПА у формі ЗНО потрібно зняти 

позначку про зарахування результату з української 

мови і літератури як оцінки за ДПА. 

Комплект реєстраційних документів 

складається з: 

– заповненої реєстраційної картки*, 

оформленої на відповідному бланку 

згідно з вимогами Порядку проведення 

ЗНО; 

– копії паспорта громадянина 

України**; 

– копії документа про повну загальну 

середню освіту (атестат). 

*Увага! Під час роботи з реєстраційним 

сервісом важливо правильно обрати 

категорію випускника! Особам, які вже 

мають повну загальну середню освіту 

потрібно обрати категорію – випускник 

минулих років. 

 

**Випадки подання копій інших документів, наприклад свідоцтва про 

народження, передбачено лише для деяких категорій учасників, зокрема, 

які не мали можливості отримати паспорт у зв’язку з тим, що 

проживають на окупованих територіях, іноземців або осіб без 

громадянства, але , у випадку якщо особа мала отримати паспорт, але 

не отримала його з поважних причин, навчальному закладу надана 

можливість подати, разом з іншими реєстраційними документами – 

клопотання з поясненням щодо причини відсутності паспорта.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31342.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31342.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31342.html

