УВАГА! ЗНО-2015!
Для вступу до ВНЗ у 2015 році дійсними будуть
лише Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року!
Щоб отримати Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року, слід зареєструватися
та взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 2015 року!

ТЕРМІНИ РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ В ЗНО-2015: 05.01.2015

– 20.02.2015

ЕТАПИ РЕЄСТРАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ВИЯВИЛИ БАЖАННЯ БРАТИ УЧАСТЬ У ЗНО-20І5:

Під час оформлення реєстраційної картки Вам буде запропоновано ознайомитися з
відповідними нормативними документами. Зробіть це обов’язково та дійте далі у
відповідності з поданими у них інструкціями та рекомендаціями!

Укрпошта

ВАЖЛИВО! До Одеського РЦОЯО відправляються:
1. Копія паспорта громадянина України, а у разі його відсутності – один з документів, що його замінює.
2. Оформлена Реєстраційна картка.
Не забудьте у спеціально відведених місцях реєстраційної картки наклеїти 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).
3. Копія документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років) або довідку з
місця навчання, що підтверджує здобуття в поточному навчальному році повної загальної середньої
освіти (для учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів).
Увага! На копіях документів, які подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення документа,
що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється,
її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.
ІІІ ЕТАП: Одеський регіональний центр виготовляє та надсилає учаснику ЗНО:
УВАЖНО
ОЗНАЙОМТЕСЯ З
НИМИ ТА ДІЙТЕ У
ВІДПОВІДНОСТІ З
ПОДАНИМИ В НИХ
РЕКОМЕНДАЦІЯМИ
ТА ІНСТРУКЦІЯМИ!

Варіанти відправлення:
Випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам)
професійно-технічних, вищих навчальних закладів - рекомендованим
листом на адресу, зазначену в реєстраційній картці.

Випускникам ЗНЗ поточного навчального року - на адресу
загальноосвітнього навчального закладу, де вони навчаються

Додаткову інформацію щодо реєстрації для участі в ЗНО-2015 можна отримати на сайтах
УЦОЯО (www.testportal.gov.ua), ОРЦОЯО (www.test-center.od.ua),
або зателефонувавши за номерами:
048-784-69-95, 048- 784-89-36

