МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Вул. Добровольського, 1, м. Слов’янськ, 84100, тел.: 095 523 29 95
E-mail: rc.donetsk@testportal.com.ua , код ЄДРПОУ 34500133
_______________ №_____________
на №___________ від ___________

Начальникам
(завідувачам)
управлінь (відділів) освіти міських
рад
та
райдержадміністрацій
Донецької та Луганської областей
Шановні колеги !
1 лютого розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2016
року.
Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти надсилає
узагальнені коментарі до питань, які були задані під час проведення вебконференцій з питань реєстрації (додаток 1). Також надсилаємо форму списку
осіб, які будуть проходити ДПА у формі ЗНО (додаток 2) та довідку, яка може
видаватися тільки при повній відсутності документів, що підтверджують особу
із зони АТО, тобто якщо такий випускник не має ні паспорта, ні свідоцтва про
народження (додаток 3).
Нагадуємо, що всі нестандартні ситуації потрібно узгоджувати з
регіональним центром.
З повагою,
Директор ДРЦОЯО

Лащенко
0504740096

В.В.Власов

Додаток 1
Найчастіші запитання
Форма списку осіб, які
проходитимуть ДПА у
формі ЗНО.
Чи потрібно надсилати
список
випускників
поточного
року
в
електронному варіанті?
При
внесенні
змін
потрібен
додатковий
список?
Документи:
Вимоги до копії паспорту

Коментарі
Дивіться додаток 1.
Не потрібно надсилати цей список в електронному
варіанті.
Так, відправку документів завжди супроводжує
список у відповідності до вкладених документів.

Для громадян України - надсилається лише копія
першої сторінки.
Якщо випускник має паспорт іншої держави і
йому ще не виповнилося 18 років, то потрібна
копія
нотаріально
засвідченого
перекладу
українською мовою першої сторінки та заява у
довільній формі з проханням зареєструвати за
відповідним документом та поясненням причин
відсутності на момент реєстрації паспорту
громадянина України.
Як
здійснювати Якщо випускнику станом на 1 вересня 2015 року
реєстрацію при відсутності виповнилося 16 років і він не отримав паспорт, то
паспорту?
реєстрація здійснюється на підставі свідоцтва
про народження. При цьому до комплекту
документів надається заява у довільній формі з
проханням зареєструвати за свідоцтвом з
поясненням причин відсутності на момент
реєстрації паспорту громадянина України.
Чи потрібна довідка з Довідку для кожного випускника готувати не
навчального закладу?
потрібно.
Довідка встановленого зразка (додаток 2)
надається лише випускникам, які прибули із зони
АТО та не мають жодного документа, що
посвідчує особу.
Екстернат:
Реєстрація
випускників, Навчальний заклад може надсилати комплекти
які навчаються за формою реєстраційних документів випускників, які
екстернат
навчаються за формою екстернат, як разом з усіма
випускниками, так і окремо.

Яку
адресу
вказувати
учням, що навчаються за
формою екстернат?
Для
випускників
поточного
навчального
року під час реєстрації
вказувати їх фактичну
домашню
адресу
для
листування чи адресу
школи?
Чи може один учень
здавати і математику, і
історію?

Бажано, щоб вони самостійно заповнили свою
картку, наклеїли фото та надали весь комплект до
школи для відправки до регіонального центру.
У випадку, якщо у такого випускника дійсно
немає можливості надати документи до
навчального закладу, то він може надати
документи електронною поштою. У такому
випадку фото сканується окремо від реєстраційної
картки. Якщо такий випускник реєструється на
підставі паспорта, то крім першої сторінки
паспорта потрібна копія сторінки з даними
реєстрації (прописки). Якщо такий випускник
реєструється на підставі свідоцтва про
народження, то він має написати заяву у
довільній формі з проханням зареєструвати його
за документами, надісланими електронною
поштою, та вказує причини неможливості надання
документів до навчального закладу.
Рекомендуємо, щоб спочатку такий випускник
надіслав ці документи до школи. У школі їх
потрібно перевірити, роздрукувати, на картку
наклеїти фотокартки. Комплект вкласти у
відповідності до загального списку з поміткою
«ел. коп.». Одночасно з відправкою документів
до
регіонального
центру
поштою
перенаправити
відскановані
учасником
документи до регіонального центру на
електроннну адресу zno@test.dn.ua
з вказаними у темі листа «назви відділу освіти,
назви школи, прізвища випускника» та коротким
супроводжуючим листом закладу.
Це може бути адреса навчального закладу, від
якого вони реєструються. Всі конверти з
сертифікатами приходять до ЗНЗ. У 2016 році
на домашню поштову адресу випускників ЗНЗ
нічого приходити не буде. Запрошенняперепустки до пунктів проведення ЗНО для
всіх учасників будуть розміщуватися тільки на
індивідуальних сторінках.
Адресу ж регіонального центру може обрати
випускник минулих років. З ними ми потім
узгоджуємо спосіб отримання сертифіката.
Звичайно. При цьому він обирає тільки один із цих
предметів для ДПА.

Якщо учень вступає до Так, це ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
технікуму, чи потрібно
здавати ЗНО?
Вечірні школи, школи при колоніях
Чи
всі
випускники Реєструються лише ті випускники вечірніх шкіл,
вечірньої
школи які бажають вступати до ВНЗ або мають бажання
підлягають реєстрації на пройти ДПА у формі ЗНО.
ЗНО?
Випускники
які Реєструються лише ті випускники шкіл при
навчаються в колонії: чи колоніях, які бажають вступати до ВНЗ.
потрібно реєструвати для
ДПА?

Додаток 2
Відбиток кутового
штампа навчального
закладу

Донецький регіональний центр
оцінювання якості освіти

(Якщо в навчальному закладі немає кутового
штампа, список оформлюється на офіційному бланку)

СПИСОК
осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію
у формі зовнішнього незалежного оцінювання

(повне найменування навчального закладу)

_____________________

Номер
реєстраційної
картки

(назва навчального предмета)

По батькові

_____________________

Ім’я

(назва навчального предмета)

Прізвище

_____________________

№
з/п

(назва навчального предмета)

Навчальні предмети,
результати зовнішнього
незалежного
оцінювання з яких
зараховуються як
оцінки за державну
підсумкову атестацію*

Комплекти реєстраційних документів у кількості _______ до списку додаються.
Директор
__________________
_________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

М.П.
*Навпроти навчальних предметів, із яких результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть зараховані
як оцінки за державну підсумкову атестацію, проставляється позначка «»

Додаток 3
Відбиток кутового
штампа навчального
закладу
(Якщо в навчальному закладі немає кутового
штампа, довідка оформлюється на офіційному бланку)

Довідка
Видана______________________________________________________________
_
(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________________,
про те, що він (вона) здобуває повну загальну середню освіту в
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_
(повне найменування навчального закладу)

та є особою, що проживає або переселилася з (позначити необхідне):
тимчасово окупованої території (Автономна
Республіка
Крим,
м. Севастополь);
населеного пункту, зазначеного в Переліку населених пунктів, на території
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження,
наведеного у додатку 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07
листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення»
(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року
№ 1276-р);
населеного пункту, зазначеного в Переліку населених пунктів, що
розташовані на лінії зіткнення, наведеного у додатку 2 до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження
переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово
не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані
на лінії зіткнення» (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02
грудня 2015 року № 1276-р).
Місцезнаходження навчального закладу:__________________________________
Довідка видана для подання до регіонального
центру оцінювання якості освіти
Фото

М. П.
(печатка має захоплювати
частину фотокартки)

Директор

__________

_______________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

