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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ 
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

ІІ семестр 2017-2018 н.р. триватиме з 22 (29) січня по 29 червня 

2018 року. 

 

ЗНО-2018. Реєстрація 
Щоб успішно зареєструватися для участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні, необхідно створити та оформити 

реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його до 

регіонального центру. 

Реєстраційну картку необхідно сформувати за допомогою 

спеціального сервісу «Зареєструватися». Зауважте, що одним з 

перших кроків є обрання категорії особи. Далі надаємо роз’яснення, 

яку категорію необхідно обирати під час роботи з сервісом 

«Зареєструватися». 

Якщо ви у 2018 році завершуєте навчання в закладі загальної 

середньої освіти (школа, гімназія, ліцей тощо) – ваша категорія 

«Випускник закладів загальної середньої освіти 2018 року». 

Якщо ви є учнем (студентом, слухачем) закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти і здобуваєте в поточному році повну 

загальну середню освіту, – ваша категорія «Учень (слухач) закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти». 

Якщо ви є студентом закладу вищої освіти (коледж) і здобуваєте 

в поточному році повну загальну середню освіту, – ваша категорія 

«Студент закладу вищої освіти». 

Якщо ви вже маєте атестат (здобули повну загальну середню 

освіту в попередні роки), незалежно від того, де ви навчаєтеся зараз 

(чи продовжуєте навчатися), – ваша категорія «Випускник минулих 

років». 

Якщо ви навчаєтесь у закордонному закладі освіти та 

здобуваєте в поточному році повну загальну середню освіту, – ваша 

категорія «Випускник, який здобуде в 2018 році повну загальну 

середню освіту в закордонному закладі освіти». 
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Унесення змін до реєстраційних даних 
Підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому 

оцінюванні є Сертифікат, який вам буде надіслано в індивідуальному 

конверті разом з реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього 

незалежного оцінювання та інформаційним бюлетенем «Зовнішнє 

незалежне оцінювання. 2018 рік». 

У разі потреби ви можете внести зміни до реєстраційних даних, 

здійснивши перереєстрацію. Перереєстрація триватиме з 06 лютого 

до 02 квітня 2018 року після отримання вами Сертифіката 

зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Сертифікат). 

Для перереєстрації потрібно внести зміни до реєстраційних 

даних за допомогою спеціального сервісу «Внести зміни», 

розміщеного на веб-сайті Українського центру оцінювання якості 

освіти. Вхід до сервісу – за номером і пін-кодом Сертифіката. Вам 

потрібно буде оформити нову реєстраційну картку, повторно 

сформувати комплект реєстраційних документів, вклавши до нього 

отриманий раніше Сертифікат. Пакет документів треба подати до 

відповідного регіонального центру в той самий спосіб, у який це було 

здійснено під час реєстрації. 

Відмова в реєстрації 
Вам може бути відмовлено в реєстрації (перереєстрації) для 

участі в зовнішньому оцінюванні на підставі: 

 ненадання документа(ів), що підтверджує(ють) достовірність 

інформації, зазначеної в реєстраційній картці; 

 надання недостовірної інформації; 

 подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до 

вимог законодавства не має права на участь у зовнішньому 

оцінюванні; 

 відправлення реєстраційних документів після завершення 

встановленого строку реєстрації (особі, яка в період реєстрації не 

подавала реєстраційних документів) або перереєстрації; 

 неналежного оформлення документів, необхідних для 

реєстрації; 

 неможливості створення особливих (спеціальних) умов для 

проходження зовнішнього оцінювання відповідно до медичного 

висновку. 

У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації 

(перереєстрації) вам буде надіслано витяг із протоколу засідання 

регламентної комісії, у якому буде зазначена причина відмови. Якщо 

ви можете усунути причини, що стали підставою для прийняття 

такого рішення, до 02 квітня 2018 року, створіть нову реєстраційну 
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картку, скориставшись сервісом «Зареєструватися», сформуйте пакет 

реєстраційних документів та надішліть його на адресу відповідного 

регіонального центру оцінювання якості освіти або передайте до 

закладу освіти, у якому навчаєтесь (якщо складатимете ДПА у формі 

ЗНО). 

Особа, якій відмовлено в реєстрації (перереєстрації), має право 

оскаржити рішення регламентної комісії протягом чотирнадцяти 

календарних днів із дня завершення реєстрації, подавши апеляційну 

заяву до Українського центру оцінювання якості освіти. 

ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАТИСЬ ДО 

ЛІТВИНЧУК НАДІЇ ПЕТРІВНИ (зав. методичним кабінетом, або 

кураторів і класних керівників). 

 

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ  

"КРАЩИЙ ЛОГОТИП ПТНЗ ВОЛИНІ" 

Протягом місяця тривав 

он-лайн конкурс 

глядацьких симпатій на 

кращий логотип закладу 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Волинської області на 

сторінці у facebook 

"Профтехосвіта Волині".  

         І наш коледж у 

переможцях… 
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За досвідом до Німеччини 

Із 19 по 22 січня на запрошення Mattihias Linder та за підтримки ТзОВ 

«ЄВРОТЕХІННОВ – ЕТІ» ректор Луцького НТУ Петро Савчук і в.о. директора 

Любешівського технічного коледжу ЛНТУ Анатолій Хомич вивчали досвід 

роботи провідного німецького підприємства Landmaschinen Vertrieb Deuben 

GmbH. 

У рамках поїздки були проведені ряд цікавих та змістовних 

зустрічей.Зокрема, з Wolfgang Vogel - президентом асоціації роботодавців 

Німеччини напрацьовано спільні пропозиції стосовно стажування та практики 

студентів університету та коледжу. Також за участі представників центру 

зайнятості краю Лейпциг, представника консульства Німеччини та 

роботодавців знайдено механізм залучення студентів вишу та учнів 

Любешівського ТК ЛНТУ до освітньо-практичної підготовки на підприємствах 

Німеччини. З Гансом-Пітером Шмідтом, керівником Handwerkskammer zu 

Leipzig напрацювали співпрацю щодо мобільності студентів за участі 

потенційних роботодавців. З метою аналізу потенційних баз практик побували 

на сучасному німецькому інноваційному тваринницькому підприємстві із 

замкнутим циклом переробки продукції. Відвідали типовий заклад професійної 

освіти (Leipzig) із застосуванням сучасної бази, новітніх методик та спільного 

фінансування держави та роботодавців. 

З лютого 2018 року Любешівський технічний коледжем залучає студентів 

до проходження практики у ТзОВ «ЄВРОТЕХІННОВ – ЕТІ». 

 
 

 

 

 
 
 



День закоханих… 

 День святого Валентина, який щорічно 

відзначають 14 лютого, здавна оповитий різними 

таємницями та легендами його походження. Одні 

прихильники свята закоханих надають романтичного 

значення цьому дню, інші ж – розцінюють його лише 

з комерційних поглядів. Проте все ж варто дізнатись, 

звідки ми можемо брати витоки та історію всім 

відомої дати. 

Історія Дня святого Валентина 

День всіх закоханих, або ж День святого Валентина – це не 

лише свято романтики, кохання та ніжності. Як повідомляють різні 

джерела, свято оповите багатьма легендами і ніхто достеменно не 

знає, чи існував святий Валентин і чи справді він вперше подарував 

коханій романтичну валентинку. 

Священик Валентин 
Згідно з однією легендою, у 269 році н.е. римський імператор 

Клавдій II прагнув завоювати весь світ, однак для здійснення всіх 

наступів йому доводилось збирати міцну армію. Оскільки сімейний 

інститут утримував чоловіків від військової служби, імператор видав 

указ про заборону одруження під час військової служби. 

Однак молодий священик Валентин, який ще займався 

природничими науками та медициною, не слухав наказів Клавдія II і 

таємно від всіх вінчав закоханих. Коли імператор довідався про це, то 

засудив Валентина до смертної кари. І під час очікування виконання 

смертного вироку, Валентин у в’язниці закохався в сліпу дочку 

тюремника Юлію і зцілив її. 

Перед стратою він залишив 

їй прощальне послання і підписав 

його як “Твій Валентин”. Саме з 

цим неймовірним моментом та 

виявом любові пов’язують і появу 

Дня всіх закоханих, і звичай 

дарувати валентинки. Священику 

відрубали голову, а пізніше 

Валентин був канонізований 

католицькою церквою. У 496 році 

Папа Римський Геласій I оголосив 

14 лютого Днем святого 

Валентина. 
 



ОГОЛОШЕННЯ 

 

1. СЕСІЯ… 

У груп 4-го курсу  45-М, 44-ТД, 42-ТБ у березні розпочинається сесія,   

групи 43-ТМ, 42-ТБ, 46-ТЕХ заліково-екзаменаційну сесію 

здаватимуть у квітня 2018 року. 
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