
 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ РІВНЕНСЬКОЇ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  

РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

вул. В.Чорновола, 74, м. Рівне, 33028; тел.64-96-60, 64-96-61; факс 22-22-02 

E-mail: roippo.rv@ukr.net, код ЄДРПОУ 02139765 

 

 06.02.2018 № 01-16/136                   На №_____________від____________ 
                                                                     

                                                  Начальникам відділів, управлінь освіти 

                                                райдержадмінстрацій, виконкомів рад 

                         міст обласного значення 

                                    Завідувачам районних, міських  

                    методичних кабінетів 

                              Керівникам закладів освіти  

                              обласного підпорядкування 

                                        Директорам ПТНЗ 

                         Керівникам ВНЗ І-ІІ р.а. 

                                         Органам управління освітою ОТГ 

 

 

 

Про реєстрацію для участі 

у ЗНО-2018 

 

Інститут на виконання п. 2.3 «Організація та проведення РR – кампанії з 

питань ЗНО-2018» спільного наказу управління освіти і науки Рівненської 

облдержадміністрації та Львівського регіонального центру оцінювання якості 

освіти від 21.09.2017 № 428/115-о «Про підготовку та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2018 році», листа Львівського РЦОЯО від  

01.02.2018 №72/03-29 повідомляє про початок реєстрації абітурієнтів для участі 

у ЗНО-2018. 

Із метою інформування абітурієнтів щодо початку реєстрації для участі у 

зовнішньому незалежному оцінюванні 2018 року, просимо опублікувати на 

сторінках газет, часописів вашого району, міста, сайтах, порталах відділів, 

управлінь освіти райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного 
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підпорядкування, районних, міських методичних кабінетів, центрів, дошках 

оголошень загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних 

закладів, ОТГ інформаційне повідомлення, вміщене у додатку. 

Також нагадуємо про необхідність донести зміст листа Рівненського 

ОІППО від 12.09.2017 № 01-16/968 «Про поширення актуальної інформації 

щодо умов, формату та проведення ЗНО 2018 та державної підсумкової 

атестації у форматі зовнішнього незалежного оцінювання, процедур експертизи 

та моніторингу якості освіти» до кожного навчального закладу області, щоб 

вчителі, учні та батьки учнів знали, що вони можуть оперативно отримувати 

інформацію, зокрема і про зовнішнє незалежне оцінювання, за вказаним 

гіперпосиланням http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ або 

www.rivneosvita.org.ua, вибравши у розділі «Спілкування» підрозділ «Загальний 

форум», на якому розміщено 11 тем, що стосуються ЗНО, ДПА та моніторингу 

якості освіти. 

 
 

Ректор           А. Л. Черній  
 

Холод Олена Володимирівна 

64 96 69  
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                      Додаток 

                      до листа РОІППО 

                      від 06.02.2018 № 01-16/136 

 

Реєстрація для участі у ЗНО-2018 на відмінно! 
 Визначитись із переліком предметів на ЗНО та на ДПА (для випускників закладів 

освіти) 

 Самостійно або за допомогою осіб, відповідальних за здійснення реєстрації, 
сформувати заяву-реєстраційну картку  зі спеціальної програми на сайті УЦОЯО.  

Випускники закладів освіти, а також учні (слухачі)  закладів професійно-технічної освіти та 
вищої освіти, які  складатимуть ДПА з української мови у формі ЗНО реєструються у своїх 
навчальних закладах. 
Випускники минулих років можуть звернутись у пункти реєстрації за консультацією  
№ 
з/п Назва пункту реєстрації Адреса пункту реєстрації Дні роботи 

Години 
роботи 

1 

Рівненський обласний інститут 
післядипломної педагогічної 

освіти 

вул. Чорновола,74, м.Рівне, 
33028 

Понеділок-
четвер 

08ºº-16³º, обід 
із 13ºº-13³º 

П'ятниця 
08ºº-15³º, обід 
із 13ºº-13³º 

Субота - 
неділя 

08ºº-16ºº 

Формування пакета реєстраційних документів, у який входять: 

1) реєстраційна картка (з програми реєстрації) 

2) копії документів, що посвідчують особу: паспорт (завірити копію особистим підписом та 

написом «згідно з оригіналом») 

3) копія атестата (лише для випускників попередніх років) чи оригінал довідки (для 

студентів закладів вищої освіти І-ІІ р.а.  та професійно-технічної освіти, які не здають ДПА, 

але здобувають у 2018 році повну загальну середню освіту); 

4) додаткові документи за потреби: 

 для створення особливих умов (оригінал висновку закладу охорони здоров’я форми 086-
3/о);  

 при зміні прізвища (копія документа про зміну прізвища); 

 у разі запиту щодо участі у додатковій сесії (заява, а також підтвердження про навчання чи 

перебування за кордоном під час проведення основної сесії); 

 нотаріально завірений  переклад українською мовою документів ( у разі надання 

документів іноземною мовою). 

Надсилання пакета реєстраційних документів 
Готовий комплект реєстраційних документів: 

1) випускники закладів загальної середньої освіти, а також  особи, які складатимуть ДПА у 
формі ЗНО передають комплект документів  до свого закладу освіти. Навчальний заклад 
реєстраційні документи разом із списком учнів (студентів) надсилає у ЛРЦОЯО ; 
2)  усі інші категорії абітурієнтів самостійно надсилають пакет документів на адресу ЛРЦОЯО  
(вул. Шевченка, 116 корп.2, м. Львів, 79039)  рекомендованим листом до 19.03.2018 (за 
відтиском поштового штемпеля). 
Отримання відповіді від регіональних центрів 

Завершенням успішної реєстрації є надісланий абітурієнту Сертифікат ЗНО-2018. 

Якщо протягом двох тижнів з часу надсилання Вами пакета з реєстраційними документами, 

Ви не отримали відповіді, звертайтесь до Львівського регіонального центру.  У випадку 

отримання відмови (необхідності внесення змін до реєстраційних даних), учасник має 

усунути недоліки (внести необхідні зміни) та надіслати до регіонального центру  НОВИЙ  

пакет документів до 02.04.2018  (за відтиском поштового штемпеля). 



Контакти ЛРЦОЯО: 

www.lv.testportal.gov.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості 
освіти  
 (032) 2422660 – телефон гарячої лінії ЛРЦОЯО.  

      Успішної Вам реєстрації!      
 

http://www.lv.testportal.gov.ua/

