
ЗНО-2018



Подання реєстраційних документів

для участі в ЗНО

06 лютого - 19 березня

2018 р.

Внесення змін до реєстраційних

даних

06 лютого – 02 квітня

2018 р.

Розміщення на інформаційних

сторінках учасників ЗНО запрошень

– перепусток для участі в ЗНО

до 30 квітня

2018 р.

Особливості ЗНО



Основна сесія
Розміщення на інформаційних

сторінках учасників

результатів ЗНО 

22.05.2018 Математика

до

15.06.2018

24.05.2018 Українська мова і література

29.05.2018

Іспанська мова

Німецька мова

Французька мова

01.06.2018 Англійська мова

04.06.2018 Біологія

06.06.2018 Історія України

до

21.06.2018

08.06.2018 Географія

11.06.2018 Фізика

13.06.2018 Хімія

КАЛЕНДАР ЗНО-2018



Учасники, які не змогли взяти участь в основній 

сесії зовнішнього незалежного оцінювання через 

поважні причини, можуть зареєструватися для 

участі в додатковій сесії.

Для цього протягом 5 робочих днів з урахуванням 

дня проведення тестування необхідно подати 

до регіонального центру заяву щодо участі у 

додатковій сесії та документ, що підтверджує 

причину неучасті в основній сесії. Зразки заяв 

розміщено на сайтах регіональних центрів.

Додаткова сесія ЗНО



Додаткова сесія ЗНО

У додатковій сесії ЗНО беруть участь особи, які: 

 не змогли пройти ЗНО під час основної сесії у зв’язку з участю в 

міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, 

олімпіадах тощо), що підтверджується відповідними документами;

 не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не 

залежали від дій та волі особи, що проходить ЗНО, та на які вона не 

може вплинути;

 брали участь в основній сесії ЗНО, але стосовно них допущено 

порушення процедури проведення ЗНО, що підтверджено 

відповідними рішеннями регламентних комісій ДРЦОЯО;

 брали участь в основній сесії ЗНО, але не змогли виконати 

сертифікаційну роботу у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я.



Подання реєстраційних документів для 
участі у додатковій сесії 3НО 
проводитиметься з 03 травня по 21 
травня 2018 року (для учасників АТО 
та осіб з неконтрольованої 
території).

Графік проведення додаткової сесії
ЗНО буде оприлюднений до 30 квітня
2018 року.

Оголошення результатів  додаткової 
сесії  зовнішнього незалежного 
оцінювання до 17 липня 2018 року

Додаткова сесія ЗНО



22-29.05.2018 Математика

24-31.05.2018 Українська мова і література

29.05-04.06.2018

Іспанська,

німецька,

французька мови

01-07.06.2018 Англійська мова

04-08.06.2018 Біологія

06-12.06.2018 Історія України

08-14.06.2018 Географія

11-15.06.2018 Фізика

13-19.06.2018 Хімія

02-11.07.2018

Проведення додаткової сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання

Подання до РЦОЯО заяв щодо
участі в додатковій сесії



Для визначення результатів ЗНО-

2018 з кожного предмета буде 

встановлено «пороговий бал».

 Кожен зареєстрований учасник 

має право складати тести не 

більше як із 4 предметів.

Виключено з переліку 

предметів ЗНО російську мову.



УСІ АБІТУРІЄНТИ, РЕЗУЛЬТАТИ ЯКИХ 

БУДУТЬ ВИЩИМИ ЗА «ПОРОГОВИЙ БАЛ», 

100 200

отримають оцінку за шкалою 100–200 балів. 

Таким чином, результати абітурієнтів, які подолали «поріг», 

отримають право на участь у конкурсному відборі під час 

прийому до ВНЗ



Іноземна мова - необов’язкова для 

складання, це лише один з предметів із 

переліку на вибір.

З 2018 року ЗНО з іноземних 

мов буде у формі предметних 

тестів, що містять 

завдання двох рівнів 

складності: стандарт або 

академічний та профільний.



 Зміст і складність тестів відповідатиме Програмі зовнішнього 

незалежного оцінювання, що враховує специфіку вивчення 

іноземної мови на рівні стандарту або академічному та на 

профільному рівні. 

 Уперше 2018 року сертифікаційна робота 

міститиме частину «Розуміння мови на слух 

(аудіювання)».  На виконання завдань цієї частини 

відведено 30 хвилин.  Ці завдання перевірятимуть 

здатність розуміти почуте й вибирати необхідну 

інформацію з прослуханих текстів. 

Якщо є потреба складати дві іноземні 

мови, можуть  одну скласти в основну 

сесію, а іншу в додаткову.





Демонстраційні 
варіанти зошитів 

опубліковано на сайті 
http://testportal.gov.ua з 

англійської, 
французької, німецької, 

іспанської мов, 
примірники бланків для 
перенесення відповідей, 

а також зразки 
аудіотекстів до 

частини «Аудіювання».

До демонстраційних варіантів 

уміщені завдання, що за типами 

та кількістю аналогічні тим, 

що використовуватимуться під 

час основної сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

іноземних мов.







Результати ЗНО з трьох навчальних предметів
зараховуються як результати ДПА  за освітній рівень

повної загальної середньої освіти для випускників старшої
школи загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року: 

українська мова і література (українська мова);

математика або історія України (період ХХ - початок ХХІ 
століття);

один з навчальних предметів, зазначених у Переліку (за 
вибором випускника).

Особливості ДПА



1 предмет 2 предмет
3 предмет 

на вибір учасника

українська мова і

література
(результат з 

української мови буде 

зараховуватися як 

оцінка ДПА)

математика 
(завдання 1-28,31,32)

або

історія 

України
(період ХХ-

початок ХХІ 

століття)

історія України,

іспанська мова, німецька 

мова, французька мова, 

англійська мова, біологія, 

географія, фізика, хімія 

математика,

іспанська мова, німецька 

мова, французька мова, 

англійська мова, біологія, 

географія, фізика, хімія

якщо

якщо



на рівні стандарту або 

академічному рівні, отримують 

оцінку з ДПА за результатами 

виконання завдань 1-32 і 49-59

на профільному рівні, 

отримують оцінку з ДПА за 

результатами виконання всіх 

завдань

Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи 
буде використано під час прийому до вищих навчальних закладів

Випускники  старшої школи закладів загальної 

середньої освіти 2018 року, які бажають зарахувати 

результат ЗНО із іноземних мов як оцінку за ДПА 

та вивчали цю іноземну мову: 





Випускники загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року

надають документи до свого навчального закладу. 

Після здійснення реєстрації навчальний заклад отримує конверти із 

Сертифікатами та вручає їх своїм учням.

Увага! 

Для здійснення реєстрації:

Заздалегідь потрібно підготувати:

1. Копію паспорта громадянина України або 

свідоцтва про народження;

2. Дві ідентичні фотокартки на документи 

розміром 3х4.

На копіях документів Вам необхідно написати 

«Згідно з оригіналом» (без лапок), 

поставити особистий підпис, ініціали та 

прізвище, дату засвідчення копії.

Випускники 

минулих років 

реєструються самостійно

на сайті УЦОЯО

http://testportal.gov.ua/



За результатами реєстрації 

буде створено інформаційну сторінку, 

доступ до якої здійснюється 

за номером Сертифіката та PIN-кодом

Для забезпечення 

конфіденційності 

відомостей, 

розміщених на 

інформаційній сторінці, 

не розголошуйте код 

доступу до неї.

Учасникам ЗНО слід самостійно 

роздрукувати запрошення-перепустку

із своєї  інформаційної сторінки



ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЧАС І МІСЦЕ 
ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО (ЗАПРОШЕННЯ) 

буде розміщено на сайті УЦОЯО 

http://testportal.gov.ua/

до 30 квітня 2018 року



окрім оцінки за рейтинговою 

шкалою 100–200 балів отримають 

оцінку за шкалою 1–12 балів 

(з предметів, 

які вони обрали

для ДПА)

Випускники старшої школи 

закладів освіти

1

10

7
6

5
4

3
2

9
8

11
12



до 15 червня -

Математика

Українська мова 

і література

 іноземні мови

біологія
до 21 червня –

 Історія України

 географія 

фізика 

хімія

Розміщення результатів

на сторінках учасників



Підготовка до ЗНО

Українська мова

Посібник для підготовки

до ЗНО

Морфологія

Фонетика. Лексика

Власне висловлення

Програма

ЗНО

Характеристика
сертифікаційної 

роботи

Критерії
оцінювання 

власного 
висловлення

Посібники, 
підручники, 
затверджені 

МОН України

Пробне

ЗНО

ON-LINE

тестування

Сайт

ДРЦОЯО

www.test.dn.ua

Сайт 

УЦОЯО

www.testportal.go

v.ua

Освітні сайти

для підготовки 

до ЗНО

Українська мова

http://www.test.dn.ua/


Готуйтеся вже зараз!

програми ЗНО, 

характеристики сертифікаційних робіт, 

критерії оцінювання завдань з 

розгорнутою відповіддю –

*сайт УЦОЯО – www.testportal.gov.ua

* сайт ДРЦОЯО –www.test.dn.ua



Безкоштовні он-лайн ресурси:

•тренувальне он-лайн тестування на 

сайті Львівського РЦОЯО -

www.lvtest.org.ua

•тести ЗНО на сайті Освіта.ua -

zno.osvita.ua

http://www.lvtest.org.ua/


Підготовка до ЗНО

Спробувати себе в 

пробному ЗНО

Ознайомитися з 

характеристиками 

сертифікаційних 

робіт

Ознайомитися з 

умовами вступу

до того ВНЗ, 

до якого збираєтесь 

вступати





закладів освіти, 

які в 2018 році здобудуть 

повну загальну середню освіту.

Пробне ЗНО –

це ваша можливість 

ознайомитися з 

процедурою проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання!                   

Візьми 
участь у 

пробному 
ЗНО-2018!



відчути атмосферу зовнішнього 

незалежного оцінювання та дізнатися про 

всі етапи його проведення;

ознайомитися з порядком доступу до 

пункту тестування 

та робочого місця; 



спробувати свої сили у складанні тестів;

ознайомитись на практиці зі змістом та формою 

тестових завдань; 

навчитись ефективно розподіляти час 

на роботу із зошитом   та заповненням

бланку (ів);  

попрацювати над тестами отримати 

результати за шкалою 100-200 балів



пройти процедуру зовнішнього незалежного оцінювання 

у повній відповідності до основної сесії: 

побачити себе в алфавітних списках,

пройти перевірку документів,

побачити, як саме знайти своє робоче місце в аудиторії,

прослухати типову промову інструктора,

виконати такі ж дії, як і під час основної сесії, заповнити

бланк(и) відповідей,

здати роботу та засвідчити це своїм підписом у аудиторному

протоколі.



Відповідають програмам ЗНО, укладаються УЦОЯО та є 

максимально наближеними до тих, що будуть 

запропоновані під час основного ЗНО.

 Тести з біології, географії, історії України, 

математики, фізики, хімії буде перекладано 

кримськотатарською, молдовською, польською, 

російською, румунською, угорською мовами (з 

урахуванням реєстраційних даних учасників 

пробного ЗНО).



24 березня 2018 року – українська мова і література                             

31 березня 2018 року – біологія 

географія 

історія України 

математика    

фізика 

хімія

англійська мова

іспанська мова

німецька мова

французька мова 

Предмети тестування, зазначені в один день, 

розпочинаються одночасно, тому неможливо бути 

присутнім в один і той же час на кількох тестуваннях.

(один на вибір)



відбуватиметься

з 9 до 31 січня 2018 року

на нашому сайті ДРЦОЯО 

www.test.dn.ua

http://www.test.dn.ua/


Результати пробного ЗНО 

не використовуються ні для ДПА, 

ні для участі в конкурсі під час вступу до ВНЗ

137

гривень
(оплата можлива за 

допомогою онлайн 

платежів)



КНОПКА 

ДЛЯ 

РЕЄСТРАЦІЇ



За результатами реєстрації для вас буде 

створено особистий кабінет.

Здійсніть оплату протягом 7 днів 

після здійснення реєстрації. 

Перевірте після сплати стан надходження коштів

у своєму кабінеті.

Отримайте 1 березня в особистому кабінеті 

запрошення на ПЗНО-2018, в якому буде зазначено

назви пунктів проведення ПЗНО-2018 та їх 

адреси.

На нашому сайті ДРЦОЯО будуть розміщені маршрути 

доїзду до пунктів проведення пробного ЗНО.

http:/


допуск особи до пункту пробного тестування 

здійснюватиметься 

за наявності таких документів:

Свідоцтва про народження.
Кому виповнилось

16 років 
Запрошення-перепустка



Бланк(и) відповідей

Зошит(и) 

із завданнями 

пробного ЗНО



Правила проведення тестування

Забороняеться:
1. спілкуватися з іншими учасниками тестування. Розмова з

іншими учасниками та передача один одному будь-яких

предметів може стати причиною ануляції роботи;

2. мати при собі засоби зв’язку. Під час ЗНО учасник може

приносити із собою до аудиторії лише ручку. Всі інші речі

учасники зобов’язані лишити у вказаному інструктором місці.

Якщо в учасника буде виявлений предмет, який мати при собі не

передбачено процедурою складання ЗНО, це може стати

причиною ануляції роботи;

3. запізнюватися. До пункту проведення ЗНО рекомендовано

прибути за 30 хвилин до початку тестування. Запуск до аудиторії

закінчується за 10 хвилин до початку тестування.





Оприлюднення правильних відповідей

до завдань ПРОБНОГО ЗНО:

• 26.03.2018 – українська мова і 

література

• 02.04.2018 – англійська мова, біологія, 

географія, іспанська мова, історія 

України, математика, німецька мова, 

фізика, французька мова, хімія.



Учасники, які ввели свої відповіді до 

сервісу «Визначення результатів 

пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання»,  зможуть отримати свої 

результати за шкалою 100-200 балів:

• 30.03.2018 – українська мова і 

література

• 06.04.2018 – англійська мова, біологія, 

географія, іспанська мова, історія 

України, математика, німецька мова, 

фізика, французька мова, хімія.



Місце проведення пробного ЗНО – пункт 

проведення пробного ЗНО – створюється в тих 

адміністративно – територіальних одиницях, де 

зареєструвалася 45 абітурієнтів на кожен день 

тестування



Для 89% опитаних 

першокурсників пробне 

тестування стало запорукою 

успішного проходження ЗНО. 





ОБЕРІТЬ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОЗНАЙОМТЕСЯ 

З ПРАВИЛАМИ 

ПРИЙОМУ ДО ВНЗ

З’ЯСУЙТЕ, які 

ПРЕДМЕТИ 

НЕОБХІДНІ ДЛЯ 

ВСТУПУ до ВНЗ 

на конкретну 

спеціальність



Кількість заяв державного та регіонального 

замовлення зменшена з 9 до 7, не більш ніж на 4 

спеціальності.

Подання заяв на контракт не обмежується.

У 2018 році вступники на основі повної загальної 

середньої освіти за денною та заочною формами 

навчання, за виключенням деяких випадків, 

подаватимуть заяви тільки в електронній 

формі.



2016 р.

2017 р.

2018 р.

Для подання заяв використовують 
сертифікати ЗНО:

Окрім іноземних 

мов

2018 р.

У 2018 році приймаються 
сертифікати зовнішнього 
незалежного оцінювання 2016, 2017 
та 2018 років, крім оцінок з 
англійської, французької, німецької 
та іспанської мов. Оцінки з 
англійської, французької, німецької 
та іспанської мов приймаються лише 
з сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання 2018 року



Вступний бал для спеціальностей:

. 

«Стоматологія» «Медицина» «Педіатрія» «Охорона здоров’я» 

мінімальний

прохідний

бал 150

Мінімальні значення кількості 

балів з вступних випробувань 

для вступу на основі повної 

загальної середньої освіти для 

спеціальностей 221 

«Стоматологія», 222 

«Медицина», 228 «Педіатрія» 

галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» не можуть бути 

встановлені менше 150 балів.



Таблиця пріорітетності предметів

ПРЕДМЕТ ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ

Історія України 25 11

Математика 83 42

Іноземна мова 7 90

Біологія 27 17

Географія 3 28

Хімія 2 29

Фізика 3 65

Творчий конкурс - 4



 Радимо всім випускникам 

безпосередньо звертатися 

до приймальних комісій 

тих ВНЗ, до яких 

збираєтесь вступати,     

та всю інформацію

уточнювати у голів 

приймальних комісій.



https://www.facebook.com/DRCOKO

УСПІХУ ДОСЯГАЄ ТОЙ, ХТО ВОЛОДІЄ ПОВНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ГОТУЄТЬСЯ 

ТА ТРЕНУЄТЬСЯ!



84122, м. Слов'янську, 

вул. Добровольського, 

1

Приймальня – (095) 523-29-95, 

(06262) 3-41-60, (06264) 2-02-58

Організаційно-методичний відділ –

(097) 283-51-94, (06264) 2-02-55

Відділ інформаційних технологій –

(095) 523-30-74, (06264) 2-02-59

E-mail –

rc.donetsk@testportal.gov.ua

УСПІХУ ДОСЯГАЄ ТОЙ, ХТО ВОЛОДІЄ ПОВНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ГОТУЄТЬСЯ ТА ТРЕНУЄТЬСЯ!




