Вступна кампанія та ЗНО 2012 року: що нового?
Нормативно-правова база:
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.11р.
№1179 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в
2012 році»;
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.08.11р.
№946 «Про зовнішнє оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання
вступати до вищих навчальних закладів України в 2012 році» (зареєстрований в
Міністерстві юстиції 26.08.11р. за № 1006/19744) (зі змінами, внесеними згідно із
наказом від 14.10.11р. № 1192) ;
Інформаційні листки Сімферопольського регіонального центру оцінювання
якості освіти №№ 5 - 10 (листопад 2011р.).

Організація прийому до вищих навчальних закладів.
Організацію прийому вступників до вищого навчального закладу здійснює
приймальна комісія. Рішення приймальної комісії повинні оприлюднюватися на
інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого
навчального закладу.
Прийом до вищих навчальних закладів здійснюється за конкурсом незалежно
від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.
Конкурсні предмети.
1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ВНЗ для здобуття рівня
бакалавра

(спеціаліста,

магістра

медичного

та

ветеринарно-медичного

спрямувань, зараховуються бали сертифіката УЦОЯО з трьох предметів. Один або
два конкурсних предмети визначаються як профільні.
2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття рівня
молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката УЦОЯО (результати
вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів.
Один конкурсний предмет визначається як профільний.
З переліками предметів можна ознайомитися на офіційних сайтах вищих
навчальних закладів та на офіційному сайті Сімферопольського регіонального
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центру оцінювання якості освіти www.crimeatest.org.ua, в Інформаційних листках
№№ 9, 10 листопад 2011р.

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання:
-

балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих
конкурсів),

-

середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню
освіту,

-

додаткових балів (особам, нагородженим дипломами

I, II або III ступеня

учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у
поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України; особам, які в рік вступу закінчили
підготовчі курси ВНЗ, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до
цього навчального закладу для навчання на природничо-математичних та
інженерно-технічних напрямах підготовки при вступі на відповідний напрям
підготовки даного ВНЗ).
Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.
Порядок прийому документів для вступу до вищих навчальних закладів
Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого
навчального закладу в паперовій або в електронній формі.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної
комісії навчального закладу.
При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
 документ

державного

зразка

про

раніше

здобутий

освітній

(освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 сертифікат (сертифікати) ЗНО (для вступників на основі повної загальної
середньої освіти);
 медичну довідку за формою 086-о;
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 документ, що посвідчує особу та громадянство.
До заяви вступник додає:
 документ

державного

зразка

про

раніше

здобутий

освітній

(освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 сертифікат (-и) Українського центру оцінювання якості освіти;
 медичну довідку за формою 086-о;
 шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано
особливими

умовами

зарахування

за

відповідними

напрямами

підготовки

(спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для
прийому документів.

Заяви в електронній формі
Заяви в електронній формі подають вступники:
 які мають атестат про повну загальну середню освіту,
 сертифікат (сертифікати) ЗНО з конкурсних предметів,
 вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.
Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником
електронної форми в режимі он-лайн на участь у конкурсному відборі до ВНЗ.
Вступники мають право подавати при вступі сертифікат зовнішнього
незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за
2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.
Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж
до 5 вищих навчальних закладів України та не більше ніж на 3 напрями
(спеціальності) у кожному з них.
Факт кожної подачі заяви в паперовій формі

заноситься уповноваженою

особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти
під час прийняття заяви.
Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній
електронній базі з питань освіти автоматично.
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Кількість балів, яка має бути зазначена у сертифікаті УЦОЯО:
• для здобуття рівня молодшого спеціаліста – не нижче 124 балів з конкурсних
предметів;
• для здобуття рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарномедичного спрямувань) – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних
предметів та не нижче 140 балів з профільних;
• за рішенням приймальної комісії допускаються до участі у конкурсі вступники,
які подають сертифікати ЗНО, кількість балів в яких з одного з непрофільних
предметів, нижче 124 балів, якщо кількість балів з профільного предмета,
становить не нижче 170 балів.
Строки прийому документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу з дотриманням
наступних вимог.
Прийом документів вступників на основі повної загальної середньої освіти на
денну форму навчання розпочинається 2 липня.
Закінчення прийому документів:
Прийом документів від осіб, які мають проходити творчі конкурси, закінчується
17 липня. Творчі конкурси проводяться у декілька сесій з 10 до 31 липня 2012 року.
Прийом документів від осіб, які мають складати вступні іспити, закінчується 20
липня. Вступні іспити проводяться з 21 до 31 липня.
Прийом документів від вступників на денну форму навчання на основі повної
загальної середньої освіти закінчується 31 липня.
Рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної загальної
середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування, оприлюднюється 1
серпня.
Зарахування вступників здійснюється на основі повної загальної середньої
освіти на денну форму навчання:
- за державним замовленням не пізніше 11 серпня;
- за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 25 серпня.
Строки прийому документів на навчання без відриву від виробництва (вечірнє,
заочне, екстернат) визначаються правилами прийому до вищого навчального
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закладу і становлять не більше 30 днів. Зарахування проводиться не пізніше ніж
через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких
проводиться конкурсний відбір.
РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗНО 2012 РОКУ
Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2012 року
триватиме з 9-00 год. 1 січня 2012 року до 18-00 год. 20 лютого 2012 року.
Для здійснення реєстрації потрібно виконати сім кроків.

КРОК 1
Визначитися з напрямом підготовки (спеціальністю) у вищому навчальному закладі.

КРОК 2
Звернутися до приймальної комісії вищого навчального закладу та ознайомитися із
Правилами прийому, де вказано перелік конкурсних предметів, результати
зовнішнього незалежного оцінювання з яких мають бути зазначені в Сертифікаті
зовнішнього незалежного оцінювання.

КРОК 3
Здійснити вибір предметів, результати зовнішнього незалежного оцінювання з яких
мають бути зазначені в Сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання. У 2012
році зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з наступних предметів: хімія
– 15 травня, російська мова – 17 травня, географія – 19 травня, математика – 21 та 22
травня, всесвітня історія – 24 травня, іноземні мови (англійська, німецька,
французька, іспанська)* - 26 травня, українська мова та література – 28 та 29 травня,
історія України – 31 травня та 1 червня, фізика – 5 червня, біологія – 7 червня.
*Вам буде надано можливість скласти тест лише з однієї іноземної мови.
Загальна кількість предметів, вибраних для складання тестів, не повинна
перевищувати чотири.

КРОК 4
ПІДГОТУВАТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ:
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1. Копію сторінок паспорта з наступними даними: фотокарткою; прізвищем,
ім’ям, по батькові; датою народження; датою видачі паспорта або свідоцтва про
народження (для осіб, яким станом на 1 вересня 2011 року не виповнилося
шістнадцять років і які не отримали паспорт).
Для осіб, які подають документи, видані державними органами виконавчої влади
України, виконані російською мовою, на зворотній стороні копії свідоцтва
необхідно обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по батькові українською мовою.
Запис необхідно обов’язково засвідчити підписом.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
В реєстрації буде відмовлено, якщо:


буде відсутня копія документа, що посвідчує особу.

2. Копію документа про повну загальну середню освіту.
Усі зазначені дані повинні збігатися з даними, внесеними до паспорта та атестата
про повну загальну середню освіту (після їх отримання), та даними, внесеними до
реєстраційної картки!

Якщо такий документ ще відсутній, але повна загальна середня освіта буде
отримана в 2012 році – необхідно подати довідку з навчального закладу за формою,
розробленою Українським центром оцінювання якості освіти.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
В реєстрації буде відмовлено, якщо:


особисті дані в документі, що посвідчує особу, не відповідатимуть даним,
зазначеним у документі про повну загальну середню освіту
(наприклад, у випадку коли прізвище жінок у документі про повну загальну середню
освіту не співпадає з прізвищем у паспорті у зв’язку з одруженням після одержання
атестата (у даному випадку необхідно надати СВІДОЦТВО ПРО ШЛЮБ);



довідка з навчального закладу не відповідатиме зразку, встановленому
УЦОЯО (відсутність типу навчального закладу, відсутність кутового штампа,
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відсутність інформації про строк отримання повної загальної середньої освіти,
відсутність обов’язкових реквізитів для довідок та ін.);


замість копії атестата про повну загальну середню освіту буде надана копія
додатка до нього або копія документів про інші види освіти (наприклад, копію
свідоцтва про отримання базової середньої освіти).
- дві ідентичні фотокартки розміром 3 х 4 см для документів;

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
В реєстрації буде відмовлено, якщо:


буде надана заява без фотокарток;

В окремих випадках необхідно надати:
Для осіб, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для участі в
тестуваннях - ВИСНОВОК ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (у довідці закладу
охорони здоров’я обов’язково повинно бути вказано діагноз та особливі умови, які
необхідно створити для проходження ЗНО).
Для осіб, у яких особові дані в документі про повну загальну середню освіту
відрізняються від даних в документі, що посвідчує особу - КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ
ПРО ЗМІНУ ПРІЗВИЩА, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ
(наприклад, у випадку коли прізвище жінок у документі про повну загальну середню
освіту не співпадає з прізвищем у паспорті у зв’язку з одруженням після одержання
атестата (у даному випадку необхідно надати СВІДОЦТВО ПРО ШЛЮБ;
Якщо було змінено ПРІЗВИЩЕ ТА/АБО ІМ’Я ТА/АБО ПО БАТЬКОВІ
НЕОБХІДНО НАДАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ факт
зміни).

Особи, які надають копії документів видані іноземними державами, повинні додати
ПЕРЕКЛАДИ

ДОКУМЕНТІВ

ДЕРЖАВНОЮ

установленому законодавством порядку.
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МОВОЮ,

засвідчені

в

Для осіб, які подають документи видані державними органами виконавчої влади
України, виконані російською мовою, необхідно

на зворотній стороні копії

свідоцтва обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по батькові українською мовою.
На копіях документів, що надаються для реєстрації, напишіть «Згідно з
оригіналом» (без лапок), поставте особистий підпис і зазначте власне прізвище,
ініціали та дату засвідчення копії.

КРОК 5
Оформіть

заяву-реєстраційну

картку.

Для

цього

потрібно

звернутися

до

консультаційно-реєстраційного пункту або зробити це самостійно, скориставшись
Програмою створення заяви-реєстраційної картки особи, яка бажає пройти зовнішнє
незалежне оцінювання в 2012 році, розробленою Українським центром оцінювання
якості освіти та розміщеною на його офіційному веб-сайті (з 9.00 1 січня 2012 року).
РОЗДРУКУЙТЕ

ЗАЯВУ-РЕЄСТРАЦІЙНУ

КАРТКУ

ТА

КОНТРОЛЬНО-

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ЗАЯВИ.
Звертаємо увагу, що друкувати реєстраційні документи необхідно за допомогою
лазерного чорно-білого принтера.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
В реєстрації буде відмовлено, якщо:


текст заяви буде написано у довільний формі;



у заяві буде відсутня дата та підпис абітурієнта;



заява буде подана пізніше встановленого терміну (визначається за поштовим
штемпелем відправлення).



зазначені в реєстраційній картці-заяві прізвище, ім’я та по батькові
російською мовою;



особові дані, зазначені у заяві, не відповідатимуть даним у наданих
документах.

КРОК 6

8

Надішліть комплект реєстраційних документів не пізніше 20 лютого 2012 року на
адресу Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти (а/с 10,
м.Сімферополь, АРК, Україна, 95026).

УВАГА!
КОНТРОЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ

ЛИСТ

ПОВИНЕН

ЗАЛИШИТИСЯ

В

АБІТУРІЄНТА ДО МОМЕНТУ ОТРИМАННЯ НИМ СЕРТИФІКАТА ЗНО! ЗА
НОМЕРОМ

ЗАЯВИ-РЕЄСТРАЦІЙНОЇ

КОНТРОЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ

КАРТКИ,

ЛИСТІ

(10

ЯКИЙ
ЦИФР),

ЗАЗНАЧЕНО
ВИ

В

МОЖЕТЕ

ПЕРЕВІРЯТИ СТАН ВАШОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НА ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ НА САЙТІ СРЦОЯО.

Поштову пересилку документів бажано здійснювати у перевірений спосіб, який
гарантує доставку документів до СРЦОЯО.
Якщо обрано спосіб відправки цінним листом із описом вкладення, потрібно
використовувати опис, який було згенеровано програмою реєстрації.
Увага! Вносити будь-які зміни до опису вкладення, що було сформовано програмою
реєстрації, заборонено.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є СЕРТИФІКАТ, який буде
надіслано вам рекомендованим листом разом із:
-

реєстраційною карткою абітурієнта;

-

інформаційним бюлетенем «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2012 рік»;

-

повідомленням про створення особливих умов проходження зовнішнього

незалежного оцінювання (для осіб, які надали відповідний висновок закладу
охорони здоров’я).

УВАГА! Рекомендований лист необхідно буде отримати на поштовому відділені,
індекс якого Ви зазначили при реєстрації, за умови пред’явлення документа, що
посвідчує особу.
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Пам’ятайте! Якщо Ви не отримали лист протягом 30 календарних днів, він
повертається до відправника.

Про факт відмови в реєстрації для проходження ЗНО Вам буде надіслано
повідомлення.

Отримавши повідомлення, усуньте причини, що стали підставою для прийняття
такого

рішення,

та

надішліть

повторно

реєстраційні

документи

до

Сімферопольського регіонального центру.

Також Вам буде відмовлено в реєстрації, якщо СРЦОЯО не зможе створити
особливі (специфічні) умови для проходження ЗНО, відповідно до поданого
висновку закладу охорони здоров’я.

ЗМІНИ ДО РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ
Якщо у Вас виникла потреба змінити перелік предметів, із яких необхідно скласти
тести, або внести зміни до персональних даних, потрібно пройти реєстрацію
повторно, надіславши до регіонального центру реєстраційні документи та раніше
отриманий Сертифікат 2012 року.
Зміни до реєстраційних даних можна вносити лише до 5 березня 2012 року (дата
подання визначається за поштовим штемпелем).
Особи, які виявили бажання пройти ЗНО, але через певні причини не мають
можливості зареєструватися у встановленому порядку, повинні в межах часу,
відведеного на реєстрацію, особисто звернутися до регіонального центру.
Не відкладайте реєстрацію на останні дні. Це зумовить додаткові проблеми як
для Вас, так і працівників регіональних центрів.

КРОК 7
ОБОВ’ЯЗКОВО

ПРОКОНТРОЛЮЙТЕ

ОТРИМАННЯ

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ, а саме:
- слідкуйте за станом Вашої реєстрації на сайті СРЦОЯО;
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СЕРТИФІКАТА

- звертайтеся до Вашого поштового відділення для відстеження поштового
відправлення на ваше ім’я.
ЯКЩО ПРОТЯГОМ ТРЬОХ ТИЖНІВ З МОМЕНТУ ВІДПРАВЛЕННЯ
РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ВИ НЕ ОТРИМАЛИ СЕРТИФІКАТ АБО
ЛИСТ

З

ВІДМОВОЮ

В

РЕЄСТРАЦІЇ,

ЗВЕРНІТЬСЯ

ДО

СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ЗА ТЕЛЕФОНОМ
(0652) 547649.
Бажаємо успіхів!
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