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 26.04.2018 № 01-16/476   На №_____________від____________ 
                                                                     

Начальникам відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, виконкомів рад міст 

обласного значення 

Завідувачам районних, міських методичних 

кабінетів 

Керівникам закладів освіти обласного 

підпорядкування 

Директорам ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а. 

Органам управління освітою ОТГ 

Про інформування щодо стану  

реєстрації на участь у ЗНО-2018 

 

Інститут на виконання протокольного доручення від 26.02.2018 за 

результатами наради при Віце-прем’єр-міністру Кириленку В.А. щодо 

проведення у 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання, доручення 

голови Рівненської обласної державної адміністрації від 29.12.2017 № 

дор.177/1-60/17, спільного наказу управління освіти і науки Рівненської 

облдержадміністрації та Львівського регіонального центру оцінювання якості 

освіти від 12.09.2017 № 428/115-о «Про підготовку та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2018 році», листа Львівського РЦОЯО від 25.04.2018 

№ 317/03-29 просить опублікувати на сторінках газет, часописів вашого району, 

міста, сайтах, порталах відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, 

виконкомів рад міст обласного підпорядкування, районних, міських 

методичних кабінетів, дошках оголошень закладів загальної середньої, 

професійно-технічної освіти, вищих навчальних закладів І-ІІ р.а., ОТГ 

інформаційне повідомлення, вміщене у додатку.  

 

Ректор           А. Л. Черній 
 

Опольський Ігор Валерійович 

64 96 69  
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Додаток 

до листа РОІППО 

від 26.04.2018 № 01-16/476 
 

 

 

 
 
 

Завчасно підготуйте документи на ЗНО-2018!  

 

  Кожен, хто зареєстрований для участі в ЗНО-2018, отримав від 

Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти конверт із 

документами, що містив: 

 Сертифікат учасника ЗНО-2018  

 Інформаційну картку 
 

Із метою запобігання непорозумінь та нестандартних ситуацій під час 

допуску до пунктів проведення ЗНО, просимо перевірити персональні дані 

(прізвище, ім’я по батькові, номер документа й номер голографічної наліпки на 

Сертифікаті, а також дату народження, перелік предметів, мову перекладу що 

міститься в інформаційній картці). 

  Якщо Ви виявили якісь розбіжності, просимо звертатись до 

Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. 

  Із 30 квітня 2018 року учасники зможуть роздрукувати запрошення-

перепустки в пункти тестування з інформаційної сторінки, доступ до якої 

здійснюється за допомогою номера Сертифіката і PIN-кода, що міститься на 

ньому.  

Для допуску в пункт проведення ЗНО завчасно підготуйте необхідні 

документи: 

 Сертифікат ЗНО-2018; 

 оригінал документа, за яким проводилась реєстрація (паспорт, свідоцтво 

про народження чи документ, серія та номер якого зазначені у Сертифікаті); 

 запрошення-перепустку, де вказано дати проведення тестування та адреси 

пунктів проведення ЗНО. 

 

Нагадуємо! Без Сертифіката чи оригіналу документа, що посвідчує 

особу, абітурієнта НЕ ДОПУСТЯТЬ до пункту проведення ЗНО. 

У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти 

зберігаються Сертифікати учасників, які не вказали поштової адреси і конверти 

із Сертифікатами, які були повернені з поштових відділень.  

  

Хай щастить! 


