
«Про особливості реєстрації  
на ЗНО 2014 року  

та умови вступу до ВНЗ»  

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Сімферопольський регіональний центр  

оцінювання якості освіти 



 Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.10.13 
№1510 «Про затвердження Умов прийому до вищих 
навчальних закладів України в 2014 році»;  
 

 Порядок проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання в 2014 році (наказ МОНУ від 08.11.2013 
№ 1573); 
 

 Інформаційні листки №5-6, 8-11 (листопад 2013 
року). 

Нормативно-правова база 



Загальні положення 



Організація прийому до вищих навчальних закладів 

Організацію прийому вступників до ВНЗ 
здійснює приймальна комісія. 

 
Усі питання, пов'язані з прийомом до ВНЗ, 

вирішуються приймальною комісією  
на її засіданнях.  

 
Прийняті рішення  оприлюднюються на 

інформаційному стенді приймальної комісії  
та на офіційному веб-сайті ВНЗ. 



Конкурсні предмети 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Кількість предметів 

бакалавр (спеціаліст, магістр 

медичного та ветеринарно-

медичного спрямувань)  

3 

Один або два конкурсних 
предмети визначаються  

як профільні.  

 

молодший спеціаліст  

 

2 

Один конкурсний предмет 
визначається  

як профільний.  
 

З більш детальною інформацією щодо переліку предметів можна 
ознайомитися на офіційних сайтах ВНЗ  

та на офіційному сайті Сімферопольського регіонального центру 

оцінювання якості освіти www.crimeatest.org.ua  

в Інформаційних листках №5-6 (листопад 2013 року) 



Розрахунок конкурсного бала 
 

 КОНКУРСНИЙ БАЛ = 

бали сертифіката  сума балів сертифіката УЦОЯО з конкурсних предметів  

+  

бал атестата  

середній бал документа (додатка до документа) про повну загальну 
середню освіту 

 

 

 

+ 

додаткові бали 

- особам, нагородженим дипломами I - III ступенів IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів  
або III етапу Всеукраїнських конкурсів особам,  
нагородженим дипломами  
 
особам, які мають найкращі інтелектуальні досягнення, - 70 балів; 
I ступеня – 50 балів;  
IІ ступеня – 40 балів;  
IІІ ступеня – 30 балів.  
 

- особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси ВНЗ,  
для вступу до цього ВНЗ для навчання на природничо-
математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки  
при вступі на відповідний напрям додається до 20 балів  
за результатами підсумкової атестації  
(підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки 
ВНЗ, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до 
ВНЗ, обсяг навчальних годин  -  не менше 150 аудиторних годин та 
термін навчання – не менше трьох місяців).  



Особливості  
прийому документів на 
денну та заочну форму 

навчання 



Порядок прийому заяв та документів  
для вступу  

до вищих навчальних закладів (ВНЗ) 

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; 

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; 

 

 копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 

 

 медичну довідку за формою 086-о; 

 

 шість кольорових фотокарток  



Заяви в електронній формі 

Заяви в електронній формі мають право подати вступники, які 

бажають взяти участь 

 у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну 

середню освіту, сертифіката (сертифікатів)  зовнішнього 

незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених 

Умовами та Правилами прийому.  

 

 

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення 

вступником в режимі он-лайн електронної форми на  

сайті http://ez.osvitavsim.org.ua.  
  



Вступники мають право подавати 

сертифікат зовнішнього незалежного 

оцінювання, виданий 

 у 2014 році,  

або сертифікати чи їх дублікати  

за 2013, 2012, 2011,2010,  

2009, 2008 роки. 

 



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 із 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. 

 

 



Вступники, які подають сертифікат  
з кількістю балів з визначених предметів 

нижче 124 балів  
з конкурсних предметів на навчання 

не зараховуються!!! 

 



Кількість балів сертифіката УЦОЯО  
 

•для здобуття рівня молодшого спеціаліста – не нижче 124 

балів з конкурсних предметів; 

•для здобуття рівня бакалавра (спеціаліста, магістра 

медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) – не 

нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та 

не нижче 140 балів з профільних;  

•за рішенням приймальної комісії допускається 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.  



Терміни подачі документів  
для вступу до ВНЗ 



Строки прийому документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання до ВНЗ 



Реєстрація   
на ЗНО 2014 року 



 

Реєстрація осіб для участі  
в зовнішньому незалежному оцінюванні 

2014 року триватиме  
з 3 січня 2014 року  

до 5 березня 2014 року 



Для здійснення реєстрації 
потрібно виконати 7 кроків. 

 



КРОК 1 

Визначитися з напрямом підготовки 

(спеціальністю)  

у вищому навчальному закладі. 

 

 



КРОК 2 

Звернутися до приймальної комісії ВНЗ  

та дізнатися перелік конкурсних предметів,  
результати зовнішнього незалежного 

оцінювання  
з яких мають бути зазначені  

в Сертифікаті зовнішнього незалежного 
оцінювання. 

 



КРОК 3 

Здійснити вибір предметів,  
результати ЗНО з яких мають бути 

зазначені  
в Сертифікаті зовнішнього незалежного 

оцінювання.  

 

 
Загальна кількість предметів,  

вибраних для складання тестів,  
не повинна перевищувати  

ЧОТИРЬОХ. 



КРОК 4 

ПІДГОТУВАТИ  
НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ  
ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ:  

 



- КОПІЮ 1 та 2 сторінок  

ПАСПОРТА  

 

 



- особи, яким станом  на 

1 вересня 2013 року  

не виповнилося шістнадцять 

років  

і які не мають паспорта, 

можуть подавати 

КОПІЮ СВІДОЦТВА  

ПРО НАРОДЖЕННЯ; 

 



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 таким чином: 

“Написання прізвища, ім'я, по 
батькові  

вважати правильним”   (без лапок) 

 

Запис необхідно обов’язково 
засвідчити підписом.  

 



- КОПІЮ ДОКУМЕНТА  
про повну загальну  
середню освіту  

 

(для випускників минулих 
років) 

 



або ДОВІДКУ з місця навчання; 

Для випускників поточного року 



В окремих випадках необхідно надати: 

- Особи, 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). 

 

- Особи, 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, 

свідоцтво про шлюб, свідоцтво про зміну імені, прізвища…); 

 

 - Особи, які не є громадянами України (іноземці, особи без громадянства, 

біженці, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, 

закордонні українці) додатково надають КОПІЮ ДОКУМЕНТА, ЩО 

ПІДТВЕРДЖУЄ ЗАКОННІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, 

та ПЕРЕКЛАД ПАСПОРТНОГО ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ, 

засвідченого в установленому законодавством порядку; 

 

- Особи, які подають документи, оформлені іноземною мовою, додатково 

надають переклад українською мовою, завірений нотаріально.  



Особи, які за релігійними переконаннями НЕ МОЖУТЬ 

взяти участь у тестуванні з географії,  

що проводиться в суботу,  

реєструються для проходження тестувань з цього предмета  

під час додаткової сесії,  

з інших предметів - під час основної.  

 

Такі особи повинні додати до реєстраційних документів 

ЗАЯВУ ЩОДО НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ пройти 

тестування з географії під час додаткової сесії, у якій має бути 

вказана ПРИЧИНА,  

що унеможливлює участь у тестуванні під час основної сесії,  

та ДОКУМЕНТ,  

що підтверджує приналежність до відповідної конфесії. 



- Особи, які в поточному році навчаються за кордоном 

(випускники закордонних навчальних закладів, учасники 

міжнародних програм з обміну тощо),  

та не можуть пройти ЗНО у період з 03 до 27.06. 2014 року,  

 

додатково надсилають ДОВІДКУ, що підтверджує факт 

навчання за кордоном  

(за винятком осіб, які подають довідку із закордонного 

навчального закладу про отримання повної загальної 

середньої освіти в поточному навчальному році),  

та ЗАЯВУ щодо надання можливості пройти тестування з 

певного (-их) предмета (-ів) під час додаткової сесії, у якій 

має бути вказана причина, що унеможливлює участь у 

ЗНО під час основної сесії. 



- ДВІ ІДЕНТИЧНІ ФОТОКАРТКИ  

розміром 3 х 4 см для документів; 

 

 

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.  

Зробити це можна самостійно, скориставшись  
 

Програмою створення заяви-реєстраційної картки,  
розробленою Українським центром оцінювання якості освіти  

та розміщеною на офіційних  

веб-сайтах УЦОЯО та СРЦОЯО 

 (з 4 січня 2013 року!). 

 

 



РОЗДРУКУЙТЕ ЗАЯВУ-РЕЄСТРАЦІЙНУ КАРТКУ 

ТА КОНТРОЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО 

ЗАЯВИ 

 

 

Звертаємо увагу, що друкувати реєстраційні 

документи варто 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); 

 

- особові дані, зазначені у заяві, не відповідатимуть даним  

у наданих документах. 



КРОК 6 

Надішліть комплект реєстраційних документів  

не пізніше  

05 березня 2013 року  

на адресу Сімферопольського регіонального 

центру оцінювання якості освіти 

 

а/с № 10, м. Сімферополь, АРК, 95026 

 



КОНТРОЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
повинен залишитися в абітурієнта до моменту 

отримання ним сертифіката ЗНО.  
 

За номером заяви-реєстраційної картки,  

який зазначено  

в контрольно-інформаційному листку,  

ви 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.  



 

 
Підтвердженням факту реєстрації  

для участі в ЗНО є  

СЕРТИФІКАТ,  

який буде надіслано Вам  

рекомендованим листом  



УВАГА!  

Рекомендований лист необхідно  

буде отримати на поштовому відділені, індекс якого було 

зазначено при реєстрації.  

 

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. 

 

 



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 19.03.2014 до регіонального 

центру реєстраційні документи  
та раніше отриманий Сертифікат 2014року. 



КРОК 7 

ОБОВ’ЯЗКОВО ПРОКОНТРОЛЮЙТЕ 

ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТА 

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ, а саме:  
 

•слідкуйте за станом Вашої реєстрації на сайті 

СРЦОЯО; 

 

•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 ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ 

РЕЄСТРАЦІЇ (0652) 601967. 

 

 



НЕ ВІДКЛАДАЙТЕ 

РЕЄСТРАЦІЮ  

НА ОСТАННІ ДНІ! 



Якщо Ви відповідально ставитеся  

до такого важливого кроку в житті,  

як вступ до ВНЗ,  

та не бажаєте позбавити себе цієї 

можливості, почніть готуватися  

до реєстрації на ЗНО вже зараз! 



Зверніть увагу та не повторюйте помилки своїх попередників! 

Минулого року в Автономній Республіці Крим, м. Севастополі та 

Херсонській області в реєстрації було відмовлено 1680 

абітурієнтам через наступні причини: 
-  

1. Неналежне оформлення реєстраційних документів (595 абітурієнтам): 

довільний текст заяви, відсутність у заяві дати та підпису абітурієнта, 

відсутність фотокарток, зазначення ПІБ недержавною мовою тощо; 

 

2. Надання не всіх документів, необхідних для здійснення реєстрації  

(870 абітурієнтам). 

 

3. Особливу увагу зверніть на оформлення довідки з навчального закладу, 

яка потрібна саме для реєстрації на ЗНО! Через надання довідки з 

порушенням вимог до її оформлення було відмовлено 304 абітурієнтам! 

 

4. Зазначення в заяві-реєстраційній картці недостовірних даних  

(187 абітурієнтам); 

 

5. Подання заяви пізніше встановленого строку (28 абітурієнтам). 
  



Крім того, під час прийняття рішення  

про реєстрацію,  

необхідно враховувати час на пересилку 

поштових відправлень!  

 

Не виключені випадки затримки та втрати 

поштових відправлень під час їх 

пересилання! 



Минулого року деякі абітурієнти відкладали 

реєстрацію на ЗНО на останні дні, через що  

не встигали: 

 

- внести виправлення до своїх реєстраційних 

документів (у разі відмови в реєстрації) і, як наслідок, 

не змогли взяти участь у ЗНО; 

  

- забрати свій Сертифікат з поштового відділення (у 

разі успішної реєстрації). У цьому випадку 

Сертифікати ЗНО поверталися до Сімферопольського 

РЦОЯО, абітурієнтам доводилося особисто звертатися 

до центру, щоб їх отримати. 126 Сертифікатів й досі не 

знайшли своїх адресатів! 



Якщо Ви відповідально ставитеся  

до свого майбутнього,  

пропонуємо Вам користуватися 

графіком реєстрації ДУЖЕ 

відповідального абітурієнта! 





Не ризикуйте своїм майбутнім,  

врахуйте ймовірність виникнення 

непередбачених обставин  

та залишіть собі час на їх подолання! 

 

Почніть реєструватися на ЗНО  

на початку січня 2013 року!!!! 



Бажаємо успіхів! 


