Я хочу вступити
до ВНЗ в Україні:
шість кроків до мети

Зареєструйся
на ЗНО
Для проходження зовнішнього незалежного
оцінювання (ЗНО) потрібно зареєструватися
на порталі Українського центру оцінювання
якості освіти (УЦОЯО):
www.testportal.gov.ua

Дорожня карта для випускників

Обери школу
Обери школу в Україні, де ти будеш
вчитися екстерном (тобто дистанційно)
і складати випускні іспити. Зверни увагу,
що це може бути будь-яка школа в Україні,
хоча ми радимо орієнтуватися на список
за цим посиланням:
mon.gov.ua /img/zstored/files/edu.doc
Окремо для випускників тимчасово
окупованих Автономної Республіки Крим
та м. Севастополя рекомендованою
є Міжнародна українська школа (м. Київ).

Попроси батьків
написати заяву
Попроси когось із батьків написати заяву
на ім’я директора обраної школи з проханням
зарахувати тебе на навчання у формі екстернату (дистанційно). Також обов’язково вкажіть
контактні телефони та електронні адреси.
Надішліть цю заяву до школи
в письмовому або електронному
вигляді.
Зверни увагу, що для випускників із
зони АТО та тимчасово окупованої
території Автономної Республіки
Крим термін подання заяви
продовжено до 20 квітня 2015 р.

Потрапивши на сайт, уважно прочитай інформацію в розділі «Реєстрація», а потім перейди
на сторінку заповнення форми, клікнувши
на велику кнопку «Реєстрація» ліворуч згори.
Для реєстрації на ЗНО потрібно мати паспорт.
Якщо паспорта немає, то потрібно надати
свідоцтво про народження і довідку з місця
навчання з твоєю фотографією, підписом
директора і печаткою навчального закладу.
Зареєструвавшись на сайті,
ти отримаєш електронного листа
зі скан-копією сертифіката. За допомогою
скан-копії ти зможеш зайти у свій
особистий кабінет і дізнатися адреси
пунктів тестування, де ти проходитимеш
ЗНО. Оригінал сертифіката ти отримаєш
уже в самому пункті тестування.
Важливо пам’ятати, що для випускників
із зони АТО, тимчасово окупованих
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя термін реєстрації на ЗНО
продовжено до 20 квітня 2015 р.

Потрібні такі документи, щоб отримати
тимчасову або постійну перепустку:
Заява з описаним маршрутом (потрібно
вказати всі населені пункти).
Паспорт (оригінал та копія).
Копія документа, який підтверджує необхідність поїздки на контрольовану чи не контрольовану українською владою територію.
Дуже важливо стежити за змінами порядку
в'їзду на неконтрольовану територію
на сайті Служби безпеки України!
Випускники, які зареєструвалися на ЗНО:
до 20 лютого, 24 квітня складають ДПА
з української мови і літератури у формі ЗНО.
Результат ДПА з української мови і літератури
буде зараховано також як результат ЗНО.
Якщо випускники, які зареєструвалися для
участі в ЗНО до 20 лютого, з поважних причин
не з’явилися на ЗНО-ДПА 24 квітня, то вони
зможуть пройти ЗНО-ДПА під час додаткової
сесії 9 червня або 27 червня. Відповідно
такі випускники отримають атестат пізніше.
з 20 лютого до 20 квітня,
складають ДПА-ЗНО з української
мови та літератури 9 червня.
Дату проведення ДПА з інших двох предметів
(математика або історія України та предмет
на вибір) визначає школа. Склавши всі ДПА, ти
отримаєш атестат державного зразка про повну
середню загальну освіту і зможеш вступати
до будь-якого ВНЗ України або інших країн.

Склади ДПА

Пройди ЗНО

Далі потрібно скласти іспити державної
підсумкової атестації (ДПА) у тій школі, де ти
навчаєшся екстерном. На екзамени ти маєш
приїхати особисто.

Щоб мати змогу подати документи до вищого
навчального закладу України, після складання
ДПА потрібно скласти ЗНО. На електронну
адресу, яка вказана у твоїй реєстраційній картці
ЗНО, надійдуть два бланки: запрошенняперепустка та сертифікат ЗНО на предмети.

Щоб дістатися школи, де складатимеш іспити
(тобто як випускник (-ця), що перебуває в зоні
АТО на неконтрольованих Україною територіях
станом на 18.02.2015 р.), потрібно отримати
перепустку через пункт пропуску (блокпост).
Школярі-випускники, яким не виповнилося
18 років, в’їжджають тільки в супроводі батьків
або осіб, які їх замінюють.

Основна сесія ЗНО триватиме
з 24 квітня по 26 червня.
Якщо з поважних причин ти не можеш
скласти ЗНО під час основної сесії,
то це можна буде зробити під час
додаткової сесії з 9 червня по 9 липня.

Випускники, які з поважних причин не з’явилися
для складання ЗНО-ДПА з української мови та
літератури 9 червня, зможуть пройти ЗНО-ДПА
з української мови та літератури під час
додаткової сесії, яка відбудеться 27 червня.

Вступай до ВНЗ
Коли п’ять кроків позаду, час подавати
документи для вступу до вищого навчального
закладу. Це атестат державного зразка про
повну середню загальну освіту, сертифікати ЗНО
і паспорт. Про докладніший перелік документів
для того чи іншого навчального закладу можна
буде дізнатися ближче до початку вступної
кампанії. Усі документи для вступу до ВНЗ
можна подати в електронному вигляді.
Як відбувається зарахування до ВНЗ?
Ти подаєш документи, а далі вже працює відбіркова комісія. Вона й повідомляє про зарахування
тим випускникам, які набрали потрібну кількість
балів. Зарахування відбувається трьома
хвилями – тож стеж уважно за своїм місцем
у рейтингу абітурієнтів на сайті навчального
закладу або на порталі http://www.vstup.info

Дізнайся більше за телефонами:
067 504 32 18, 099 311 49 18, 063 952 00 15
Гаряча лінія Міністерства освіти і науки України
044 486 09 62 (пн–пт, 9:00–18:00)
Український центр оцінювання якості освіти
050 707 04 14, 095 696 01 02, 096 214 84 82
Громадське об’єднання «Фонд «Відкрита політика»

А також на сайтах:
http://osvita.ua

http://testportal.gov.ua

http://www.mon.gov.ua/ua/hotline
Інструкцію створено волонтерами
ГО «Фонд «Відкрита політика»
та узгоджено в МОН України, УЦОЯО.

www.ptahy.com.ua

