
Якщо Ви проживаєте за кордоном або є випускником закордонного 
загальноосвітнього навчального закладу, самостійно оформіть заяву (українською 
мовою) щодо реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні та надішліть її на 
адресу відповідного регіонального центру оцінювання якості. 

 
Орієнтовний текст заяви 
 
Прошу зареєструвати мене для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні 2011 року. 
З правами й обов’язками абітурієнта ознайомлений (-а). 
Не заперечую щодо внесення моїх персональних даних до бази даних 

абітурієнтів, а також їхнього використання в процесі проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання та вступу до вищих навчальних закладів України. 

 
Також у заяві повинно бути вказано:  
прізвище, ім’я, по батькові;  
дата народження; 
тип, серія, номер паспортного документа (свідоцтва про народження); 
номер контактного телефону; 
адреса місця постійного проживання; 
назва області, міста, де бажаєте проходити тестування (для осіб, які 

проживають за кордоном); 
рік отримання документа про повну загальну середню освіту; 
відомості про навчальний заклад (для випускників поточного навчального 

року); 
перелік навчальних предметів, із яких бажаєте пройти зовнішнє оцінювання; 
мова, якою бажаєте отримати переклади тестів; 
номер і дата видачі висновку закладу охорони здоров'я про необхідність 

створення особливих (специфічних) умов проходження зовнішнього оцінювання 
(для осіб, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для 
проходження тестувань). 

 
На копіях документів, що надаються для реєстрації, напишіть «Із 

оригіналом згідно» та поставте власний підпис. 
 
До регіонального центру разом із заявою надішліть: 
копію паспортного документа або свідоцтва про народження (для осіб, які 

народилися після 1 вересня 1994 року та не отримали паспорт). У копії має бути 
відображено Ваші прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер 
документа; 

копію документа про повну загальну середню освіту (без додатка). Якщо Ви 
такого документа ще не маєте, але здобудете повну середню освіту в 2011 році – 
подайте довідку з навчального закладу за формою, розробленою Українським 
центром оцінювання якості освіти; 



висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих 
(специфічних) умов проходження зовнішнього незалежного оцінювання (у разі 
потреби надають особи, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою 
для участі в тестуваннях); 

дві фотокартки розміром 3х4 см; 
переклади документів українською мовою, завірені у встановленому 

законодавством порядку (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною 
мовою); 

поштовий конверт із наклеєною маркою та вказаною зворотною адресою (для 
осіб, які проживають за кордоном). 


