Особливості ЗНО - 2017

Як Державна підсумкова атестація (будуть включатися
до атестату) випускники здаватимуть три ЗНО:
українська мова, математика або історія України (на
вибір) та третій (вибір випускника)
Кожен зареєстрований учасник ЗНО має право скласти
тести не більш як із 4 навчальних предметів
(українська мова і література, історія України,
математика, біологія, географія, фізика, хімія,
англійська мова, іспанська мова, німецька мова,
російська мова, французька мова).
У 2017 році для вступу до вищого навчального закладу
(ВНЗ) абітурієнти подають сертифікати ЗНО 2016 та
2017 років.


Пробне ЗНО - 2017

Пробне ЗНО дає можливість:

01.04.2017– українська мова і
література;

08.04.2017 – математика,

історія України, біологія, географія,
хімія, фізика, російська мова ,
англійська мова, німецька мова,
французька мова, іспанська мова.

 ознайомитися з правилами проведення ЗНО;
 підготуватися психологічно до проходження ЗНО;
 ознайомитися з форматами тестових зошитів;
 орієнтуватися в різних формах тестових завдань;
 розрахувати час на виконання частин тестового зошита;
 потренуватися в заповненні бланків відповідей типу А і Б;
 отримати результат за шкалою 100-200 балів.

Реєстрація на пробне ЗНО здійснюватиметься
з 10 до 31 січня 2017 року через мережу
Інтернет
на сайті Вінницького РЦОЯО
(www.vintest.org.ua)

 Участь у пробному ЗНО дає доступ до тренувального
ON-LINE тестування.
 Слідкуйте за сайтом Вінницького РЦОЯО щодо
інформації про реєстрацію на пробне ЗНО.

•
•
•
•
•
•
•
•

Графік проведення ЗНО у 2017 році
Українська мова і література 23 травня
Англійська мова
29 травня
Математика
31 травня
Історія України
02 червня
Біологія
08 червня
Географія
12 червня
Фізика
14 червня
Хімія
16 червня

Реєстрація на ЗНО з 6 лютого по 17 березня 2017 р.

Відсутність набору
на ОКР спеціаліста
та ступінь молодшого бакалавра

Набір на освітньо-кваліфікаційний рівень вищої
освіти спеціаліста в 2017 році
не відбуватиметься.
Не буде здійснюватися у 2017 році набір на
ступінь молодшого бакалавра.

Зміни у розподілі
державного замовлення

Вищі навчальні заклади встановлюватимуть
мінімальні та максимальні обсяги вступників, які
вони можуть і готові прийняти.
Розподіл вступників по ВНЗ, з урахуванням їх
пріоритетів, здійснюватиме Єдина державна
електронна база з питань освіти.

Пріоритетність заяв вступників

Під час подачі заяв вступники мають самостійно обрати
та зазначити їх пріоритетність, яка буде визначатися від 1
до 9. Найвища пріоритетність у заяви із пріоритетом “1”.
Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні
пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких
варіантів:
• претендую на участь у конкурсі на місця державного
замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання
рекомендації за цією конкурсною пропозицією за
державним замовленням;
• претендую на участь у конкурсі виключно на місця
державного замовлення;
• претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб.

Електронна подача документів
вступниками

Вступники на бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти, (крім осіб, які
мають право на участь у конкурсі за
результатами вступних екзаменів та за
співбесідою) подаватимуть заяви про вступ
тільки в електронній формі.
Центр подачі електронних заяв при ХНУ
Можливість поїздок по області та
подачі заяв у центрах ФЗДН.

Механізм електронної подачі
документів вступниками та її
розгляду у приймальній комісії ХНУ

1) Електронна заява вступника через систему
“Електронний вступ”;
2) Отримання та реєстрація заяви оператором
факультету у системі ЄДЕБО;
3) Розгляд заяви щодо допуску вступника до
конкурсу технічним персоналом
факультету;
4) Допуск (відмова від допуску) вступника
оператором до конкурсу у системі ЄДЕБО;
5) Реєстрація заяви вступника у журналі при
допуску його до участі в конкурсі.

Кількість поданих заяв вступниками

Абітурієнти зможуть у 2017 році подати до
дев’яти заяв на чотири спеціальності, на
яких передбачено прийом за державні кошти
(можна буде подати на одну спеціальність у
9 ВНЗ або на три спеціальностей у три ВНЗ).
Кількість подання заяв в електронній формі
на освітні програми, на яких не
передбачається прийому за державні кошти,
обмежуватися не буде.

Державне замовлення із місцевих
бюджетів
•

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у Хмельницькому
національному університеті здійснюється:
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (державне
замовлення)…
Прийом на навчання за державним замовленням за рахунок місцевих
бюджетів (відповідно до підпункту «в» пункту 2 частини першої статті 90
Бюджетного кодексу України) здійснюється на спеціальності
(спеціалізації) та форми навчання, за якими воно надано державним або
регіональним замовником у розрізі форм навчання.
Квота-3 – визначена частина … державного замовлення, наданого за
кошти місцевого бюджету, яка може бути використана державним
вищим навчальним закладом, для прийому на навчання на основі повної
загальної середньої освіти осіб, які її здобули в навчальних закладах
на території відповідного регіону.
Квота-3 встановлюється Хмельницьким національним університетом за
погодженням з державним або регіональним замовником для закритих
конкурсних пропозицій у межах п’ятдесяти відсотків від загального обсягу
державного або регіонального замовлення, доведеного Хмельницькому
національному університету.

Державне замовлення із місцевих
бюджетів

Витяг з Бюджетного кодексу щодо можливості отримання
державного (регіонального) замовлення з місцевого бюджету:

• Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів
• 1. До видатків, що здійснюються з бюджету Автономної
Республіки Крим і обласних бюджетів, належать видатки на:
• 2) освіту:
• в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових
та науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального
замовлення у вищих навчальних закладах комунальної
власності, а також на умовах державного замовлення у вищих
навчальних закладах державної власності за переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів України);

Встановлення переліку предметів
ЗНО та прохідного балу

У 2017 році ВНЗ самостійно встановлюють
перелік предметів ЗНО на кожну із
спеціальностей у форматі: два обов’язкові +
третій на вибір(альтернативність одного з
предметів ЗНО – вибір одного із двох) та
прохідний бал за кожним предметом ЗНО, який
має бути не менше 100 балів.
Приймальна комісія ХНУ допускає до участі у
конкурсному відборі вступників, які подають
сертифікати ЗНО для здобуття ступеня
бакалавра – не нижче 100 балів.

Складові конкурсного бала
при вступі на навчання для здобуття
освітнього ступеня “бакалавр”

1) Середній бал із додатку до атестату (у двохсотбальній
шкалі) – ваговий коефіцієнт – 0,1;
2.1) Бал за три предмети ЗНО (у двохсотбальній шкалі) –
ваговий коефіцієнт у сумі – 0,9;
2.2) Бал за два предмети ЗНО та вступне випробування (у
двохсотбальній шкалі) – ваговий коефіцієнт у сумі – 0,9;
3) Додаткові бали за підготовчі курси для природничоматематичних та інженерно-технічних спеціальностей
(окремі спеціальності – узгоджені з деканами);
4) Додаткові бали до української мови за профільну
олімпіаду (до 20 балів до балу ЗНО).
Максимальний конкурсний бал – 200 балів.

Балансування конкурсного бала
•
•

•
•

•
•

конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський
(СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток:
РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій вищих навчальних закладів
(відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів, структурних
підрозділів вищих навчальних закладів, які знаходяться в іншому населеному
пункті, аніж місцезнаходження вищого навчального закладу) у місті Києві, 1,01 –
містах Дніпро, Львів, Одеса та Харків, 1,03 – Донецької та Луганської областей,
переміщених вищих навчальних закладів, 1,02 – в інших випадках;
ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності
(спеціалізації), які передбачені в додатку 6, та 1,00 в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах,
які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що
знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в
інших випадках;
ПЧК дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до
вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, та 1,00 в інших випадках.
Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він
встановлюється таким, що дорівнює 200.

Перехресний вступ

Можливий перехресний вступ при вступі на
скорочену форму навчання заочної (дистанційної
форми навчання) для здобуття освітнього ступеня
"бакалавра" на базі диплому молодшого спеціаліста.
•
Особи, які вступають для здобуття ступеня
бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста,
можуть зараховуватись за державним замовленням
лише в разі вступу на ту саму або споріднену в
межах галузі знань спеціальність, а також на
спеціальності, зазначені в додатку 6.

Складові конкурсного бала
при вступі на навчання для здобуття
освітнього ступеня “бакалавр” на
базі диплому молодшого спеціаліста

1) Середній бал із додатка до диплому
молодшого спеціаліста (у двохсотбальній
шкалі);
2) Оцінка за вступне фахове випробування
(у двохсотбальній шкалі).
Максимальний конкурсний бал – 400 балів.

Вступ на магістра

1) Можливий перехресний вступ.
2) Обов'язковий іспит з іноземної мови.
3) Особи, які здобули ОКР спеціаліста за кошти державного
бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти
фізичних, юридичних осіб, крім випадків передбачених
законодавством.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема
англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або
International English Language Testing System, або
сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не
нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від
складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної
мови з найвищим балом.

Складові конкурсного бала
при вступі на навчання для здобуття
освітнього ступеня “магістр”

1) Оцінка за державну атестацію (або
додаткове фахове випробування при
перехресному вступі) у п'ятибальній шкалі;
2) Середній бал із додатку до диплому
бакалавра (у п'ятибальній шкалі);
3) Оцінка за вступний іспит з іноземної мови (у
п'ятибальній шкалі);
4) Додаткові бали за досягнення у науковій
роботі (до 1 балу).
Максимальний конкурсний бал – 16 балів.

Терміни прийому документів Бакалавр
Етапи вступної
кампанії
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів
Початок прийому заяв та документів у електронній або паперовій формі
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, мають право на
зарахування за співбесідою, мають право складати вступні випробування
Закінчення прийому заяв у паперовій або електронній формі
від осіб, які не складають вступних випробувань та не проходять творчих конкурсів
Строки проведення Університетом творчих конкурсів, вступних випробувань
Строки проведення Університетом співбесіди
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами
співбесіди та за квотами-2
Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення вступниками,
рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди
Терміни зарахування вступників, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3)
Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення
Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця
за кошти фізичних та юридичних осіб
переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних
кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної
середньої освіти
Терміни зарахування вступників

Терміни
29 червня 2017 року
12 липня 2017 року
о 18.00
20 липня 2017 року
о 18.00
26 липня 2017 року
21 липня – 26 липня 2017 року
21 липня – 23 липня 2017 року
не пізніше 12.00
24 липня 2017 року
о 18.00
25 липня 2017 року
не пізніше 12.00
26 липня 2017 року
не пізніше 12.00
01 серпня 2017 року
не пізніше 12.00
05 серпня 2017 року
не пізніше
12 серпня 2017 року
не пізніше
18 серпня 2017 року
за державним замовленням не пізніше 12.00
07 серпня 2017 року;
за кошти фізичних (юридичних)
осіб – не пізніше 30 серпня 2017 року

Терміни прийому документів, проведення конкурсного відбору та
зарахування
Етапи вступної компанії
Категорії осіб
Початок прийому заяв та
документів

Закінчення прийому заяв та
документів

Строки проведення фахових
випробувань

Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Претендують на навчання за державним замовленням та за кошти
фізичних та юридичних осіб
12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

18.00
24 липня 2017 року

18.00
24 липня 2017 року

з 25 липня до 31 липня 2017 року

з 25 липня до 31 липня 2017 року

не пізніше 01 серпня 2017 року

не пізніше 01 серпня 2017 року

Претендують на навчання за
кошти фізичних та юридичних
осіб
12 липня 2017 року
18.00
10 серпня
2017 року
11-13 серпня
2017 року
не пізніше
14 серпня
2017 року

Терміни виконання вимог до
зарахування

за державним замовленням – не
пізніше 18.00 05 серпня 2017 року;
за кошти фізичних та
юридичних осіб – після
зарахування на місця державного
замовлення відповідної
спеціальності – не пізніше 18.00 08
серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не
пізніше 07 серпня 2017 року;
за
кошти
фізичних
та
за державним замовленням – не пізніше 07 серпня 2017 року;
юридичних
осіб
–
після
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця
зарахування на місця державного державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше
замовлення
відповідної 19 серпня 2017 року
спеціальності – не пізніше 11
серпня 2017 року

за державним замовленням – не пізніше 18.00 05 серпня 2017 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця
державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 18.00
17 серпня 2017 року

Терміни прийому документів, проведення
конкурсного відбору та зарахування Магістр
Етапи вступної компанії

Початок прийому заяв та
документів

Закінчення прийому заяв та
документів
Строки проведення фахових
випробувань та іспитів з іноземної
мови

Денна форма навчання

17 липня 2017 року

1500

28 липня 2017 року

29 липня – 05 серпня 2017 року

Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників

не пізніше
07 серпня 2017 року

Закінчення строку вибору місця
навчання вступниками

не пізніше
10 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

Навчання без відриву від виробництва

25 січня 2017 року для дистанційної форми навчання
за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (відповідно
до рішення Вченої ради ХНУ 27.05.16 р. (Протокол №11)
"Про дистанційне навчання в Хмельницькому
національному університеті");
17 липня 2017 року для заочної та дистанційної форм
навчання

28 січня 2017 року для дистанційної форми навчання;
1500 28 липня 2017 року для заочної та дистанційної
форм навчання
29-31 січня 2017 року для дистанційної форми
навчання;
29 липня – 05 серпня 2017 року для заочної та
дистанційної форм навчання
не пізніше 01 лютого 2017 року для дистанційної
форми навчання;
не пізніше 07 серпня 2017 року для заочної та
дистанційної форм навчання
не пізніше 02 лютого 2017 року для дистанційної
форми навчання;
не пізніше 10 серпня 2017 року для заочної та
дистанційної форм навчання

за державним замовленням
не пізніше 3 лютого 2017 року для дистанційної
– не пізніше
форми навчання;
12 серпня 2017 року;
за державним замовленням
за кошти фізичних та юридичних осіб – після
– не пізніше 12 серпня 2017 року;
зарахування на місця державного замовлення
за кошти фізичних та юридичних осіб – після
відповідної спеціальності
зарахування на місця державного замовлення відповідної
– не пізніше
спеціальності – не пізніше 15 серпня 2017 року
15 серпня 2017 року

