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Порядок денний: 
 

1. Про початок реєстрації на основну сесію ЗНО 
 

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії І.А. Олійник, 

яка повідомила, що від сьогодні почалася реєстрація на основну сесію ЗНО та 

триватиме до 17 березня 2017 року. Зазначила, що ЧНУ ім. Петра Могили 

відноситься до Херсонського РЦОЯО. Випускники 11 класів реєструються 

пакетним способом через школи, а випускники минулих років реєструються 

самостійно. У ЧНУ імені Петра Могили на базі Підготовчого відділення буде 



працювати консультаційний пункт щодо реєстрації на ЗНО випускників минулих 

років. 

Щоб зареєструватися на ЗНО, потрібно виконати ряд послідовних дій: 

 ознайомитись із правилами прийому до вибраного вищого навчального 

закладу, де вказано перелік предметів, із яких необхідно подати результати 

зовнішнього незалежного оцінювання, Порядком проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти (далі – Порядок); 

 здійснити вибір навчальних предметів, із яких є бажання пройти зовнішнє 

оцінювання, а також отримати оцінки за державну підсумкову атестацію (далі – 

ДПА). Загальна кількість навчальних предметів, вибраних для проходження 

зовнішнього оцінювання, не повинна перевищувати чотирьох. У поточному році 

зовнішнє оцінювання проводитиметься з таких навчальних предметів: української 

мови і літератури, історії України, математики, біології, хімії, фізики, географії, 

англійської мови, німецької мови, французької мови, іспанської мови, російської 

мови. Результати зовнішнього оцінювання із трьох предметів, вибраних під час 

реєстрації, будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію за 

шкалою 1–12 балів. Першим обов’язковим предметом ДПА є українська мова. 

Другим – математика або історія України (за вибором). Третій предмет 

обирається самостійно із запропонованого вище переліку. Для зарахування оцінок 

за державну підсумкову атестацію можна вибрати й математику, й історію 

України та пройти зовнішнє оцінювання з цих предметів. 

 підготувати необхідні для здійснення реєстрації документи та матеріали, 

зокрема: копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по 

батькові). У разі відсутності паспорта окремі категорії осіб можуть подати інший 

документ; дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із 

зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути 

виготовлені на білому або кольоровому фотопапері); реєстраційну картку, яку 

можна сформувати самостійно, скориставшись спеціальним сервісом 

«Зареєструватися», розміщеним на веб-сайті Українського центру оцінювання 

якості освіти, або звернутися за допомогою до особи, відповідальної за 

реєстрацію в закладі освіти, де навчається випускник. 



У разі необхідності також готуються документи: медичний висновок про 

створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о 

«Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 

29 серпня 2016 року № 1027/900; копію свідоцтва про зміну імені, та/або 

свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у 

документах яких є розбіжності в персональних даних); копію нотаріально 

засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації 

(для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою); заяву щодо 

надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) предмета(ів) під 

час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в 

основній сесії, та документ, що підтверджує цю причину (для осіб, які мають на 

це право відповідно до розділу VI Порядку). 

Після створення реєстраційної картки майбутній учасник ЗНО має 

сформувати комплект реєстраційних документів, який випускники поточного 

року подають до закладу, в якому навчаються, а випускники минулих років та 

учні професійно-технічних, вищих навчальних закладів надсилають на адресу 

регіонального центру, вказану в контрольно-інформаційному листі. 

Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру 

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень та 

реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Ці документи будуть надіслані 

випускникам поточного року до закладу, в якому вони навчаються. Випускникам 

минулих років та учням професійно-технічних, вищих навчальних закладів – за 

адресою, вказаною під час реєстрації. 

Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 31 березня. 

Учасники антитерористичної операції, особи, які проживають на тимчасово 

окупованій території або на території, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження та не зможуть зареєструватись в основний період, 

можуть з 3 до 20 травня 2017 року зареєструватися для участі в додатковій сесії. 



Для випускників минулих років, учнів професійно-технічних, вищих 

навчальних закладів, які проживають на неконтрольованих територіях та не 

мають можливості надіслати пакет документів поштою, порядком реєстрації для 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні передбачено подання документів 

електронною поштою. Щоб бути зареєстрованим для участі в ЗНО, випускники 

поточного року, які проживають на неконтрольованих територіях, мають обрати 

загальноосвітній навчальний заклад, де бажають здобути повну загальну середню 

освіту на території, що контролюється українською владою. 

 

ВИСТУПИЛИ: директори інститутів та декани факультетів з пропозиціями 

заходів агітаційно-інформаційної роботи.  

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Відповідальному секретарю 

приймальної комісії І.А. Олійник узагальнити пропозиції щодо запропонованих 

агітаційно-інформаційних заходів та надати необхідні агітаційні матеріали 

професорсько – викладацькому складу для проведення агітацій. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії, 

ректор ЧНУ ім. П.Могили                                                 Л.П. Клименко 
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