
 

Особливості ЗНО-2018 
 



 Нормативна база ЗНО-2018 

• Закони України «Про вищу освіту», ст.44, 45, «Про освіту» ст.47 

• Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 
освіти (затверджено постановою Кабміну 25.08.2004 №1095, в редакції постанов 
Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 №533, зі змінами); 

 

• Наказ МОН  від 10.01.2017 №25 «Деякі питання нормативного забезпечення ЗНО 
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 
зареєстрований в Мінюсті 27.01.2017 за №118/29986 ; 

• Наказ МОН від 31.07.2017 №1103 «Деякі питання проведення в 2018 році 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти», зареєстрований в Мінюсті 16.08.2017 за 
№1014/30822; 

• Наказ МОН від 19.09.2017 №1287 «Про затвердження Календарного плану 
підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»; 

 

• Положення про ДПА студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної 
середньої освіти (наказ МОН від 22.08.2017 №1224); 

• Умови прийому до ВНЗ України у 2018 році  (наказ МОН від 13.10.2017 №1378, 
знаходиться на реєстрації в Мінюсті;  проект обговорювався, пропозиції до 
27.09.2017)  

 



Наказ МОН від 31.07.2017 №1103  

1. Затвердити Перелік предметів, із яких у 2018 році 

проводиться ЗНО… 

2. Встановити, що в 2018 році:  

1) ЗНО відбудеться з 22.05.2018 до 14.07.2018;  

2) кожен зареєстрований учасник має право скласти 

тести не більше як із 4 предметів з Переліку; 

6)   результати ЗНО з укр. мови і літератури (укр. мова) 

зараховуються як результати ДПА за освітній рівень 

повної загальної середньої освіти для учнів (студентів) 

професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які в 

2018 році здобудуть повну загальну середню освіту.  

 



Наказ МОН від 19.09.2017 №1287  

     Затверджено Календарний план підготовки та проведення 

в 2018 році ЗНО:  

    Реєстрація на участь: 06.02.2018 – 19.03.2018 (внесення 

змін до реєстраційних даних -  до 02.04.2018) 

     Розміщення на інформаційних сторінках учасників 

запрошень – перепусток для участі в ЗНО – до 30.04.2018 

     Проведення ЗНО: 

22.05.2018 – математика; 

24.05.2018 – українська мова і література 

…. 

13.06.2018 – хімія  

    

 Додаткова сесія: 02.07 - 11.07.2018 (за окремим графіком) 

 



2017 

 

 

дещо про процедуру реєстрації  

на ЗНО 



     Створити та правильно оформити 

реєстраційну картку 

 Зайти на сторінку “Реєстрація” на сайті 

УЦОЯО - testportal.gov.ua, увести 

реєстраційні дані та роздрукувати 

реєстраційну картку. 

    Це можна зробити самостійно або звернутися 

до відповідального за ЗНО у навчальному закладі 

(школярі, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а) або звернутися в 

пункти реєстрації (випускники минулих років) 

      Інформація про розміщення та графіки роботи пунктів 

реєстрації буде на сайті ЛРЦОЯО 

 





Комплект документів для реєстрації на ЗНО 2017 

які учень (студент) повинен подати відповідальному      
за реєстрацію у НЗ, має містити: 

- Заповнену реєстраційну картку; 

- копію паспорта (або свідоцтва про народження - для 
осіб, яким на 01.09.2016 не виповнилось 16 років, або іншого 
документа, зазначеного в Порядку реєстрації (розділ IV Порядку 
проведення); 

 

- Інші документи (при потребі), напр.    
оригінал медичної довідки (форма №086-3/о «Медичний 
висновок про створення особливих (спеціальних) умов для 
проходження ЗНО»,  у разі необхідності створення особливих умов) 

 



Відповідальний за реєстрацію у НЗ:  

 Надає випускникам допомогу в оформленні комплектів 

документів 

 Збирає оформлені комплекти документів 

 Складає список випускників (осіб, які будуть проходити ДПА у 

формі ЗНО), котрий засвідчується підписом директора та 

печаткою установи. Форма списку затверджена Порядком 

проведення… 

 Комплекти + список надсилає у РЦ. 

   (Увага! Дата подання документів визначається за відтиском 

поштового штемпеля) 

 

 Отримує Сертифікати учасників ЗНО та роздає їх учням 

(студентам) згідно відомості 

 





Хто проходить ЗНО? 

 Порядок проведення ЗНО  

(затверджений постановою №1095)  

П.6  

        Участь у зовнішньому незалежному 

оцінюванні може взяти особа, яка є 

випускником навчального закладу 

системи загальної середньої освіти або 

має певний освітній рівень і 

зареєструвалася для проходження ЗНО в 

установленому порядку. 



Хто проходить ЗНО? 

 Порядок проведення ЗНО результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти  

(затверджений наказом МОН від 10.01.2017 №25)  

 

р.1 п.3  

        Участь у зовнішньому оцінюванні 

може взяти особа, яка має повну загальну 

середню освіту або здобуде її у поточному 

навчальному році та зареєструвалася 

відповідно до вимог …  



Порядок проведення ЗНО  
(затверджений наказом МОН від 10.01.2017 №25)  

Розділ VІ. У додатковій сесії ЗНО беруть участь особи, які:  

 1) за рішенням судів перебувають в установах пенітенціарної системи; 

2) у рік проведення ЗНО навчаються за кордоном та не можуть взяти 

участь в основній сесії з окремих предметів; 

3) за релігійними переконаннями не можуть взяти участь в основній сесії 

ЗНО, що проводиться в певні дні; 

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

міжнародних, всеукраїнських заходах (змагання, олімпіади тощо), що 

підтверджено відповідними документами; 

5) не змогли взяти участі в основній сесії через причини, які не залежали від 

їх дій та волі та на які вони не могли вплинути; 

6) брали участь в основній сесії, але не змогли виконати сертифікаційної 

роботи через  різке погіршення стану здоров’я; 

7) брали участь в основній сесії, але стосовно них допущено порушення 

процедури проведення ЗНО, що підтверджено рішенням регламентної 

комісії РЦ; 

 



Особливі умови проходження ЗНО:  

• Спільний наказ МОН /МОЗ від 29.08.2016 №1027/900 

«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні 

захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції 29.12.2016 за 

№31707/29837-1710/29840:  

 

    - затверджено Перелік особливих (спеціальних) 

умов, що створюються для осіб з особливими освітніми 

потребами в пунктах проведення ЗНО 

 



День тестування. Робота в аудиторії 

                                          На столах абітурієнтів: 

–                                           - Зошити 

                                             - Бланки відповідей 

                                             - Ручки 

                                             - Документи 

 

 

 

 Жодних тестових  

матеріалів за межами  

аудиторії 



Завершення тестування 



Результати ЗНО - 2018 

До 15 червня 2018 року будуть розміщені на 

інформаційній сторінці учасника результати з 

української мови та літератури: 

       

       у 12 бальній шкалі для зарахування як ДПА 

(українська мова); 

       у шкалі 100 – 200 балів лише тим учасникам, які 

подолали поріг «склав/не склав»  

 

З інших предметів – до 21 червня 2018 року. 



 







Регіональні дані ЗНО-2017 



Регіональні дані ЗНО-2017 



Підготовка до ЗНО- 2018 

• Призначення відповідального за ЗНО у 

кожному ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а.; 

• Інформаційна робота з керівниками НЗ, 

викладачами української мови, учнями, 

студентами…; 

• Поширення календарів, інформаційних 

листків, буклетів тощо; 

 



Підготовка до ЗНО- 2018 

Пробне ЗНО - 2018 – платна послуга 

-  24.03.2018 – укр. мова і література; 

- 31.03.2018 – інші предмети з переліку 

 

Реєстрація на пробне –  

    09.01 – 31.01.2018 – онлайн 

 

Процедури пробного ЗНО максимально наближені 

до процедур сертифікаційного ЗНО.  

 

 

 



Підготовка до ЗНО- 2018 

Участь навчального закладу в апробації 

тестових завдань із загальноосвітніх 

предметів (укр.мова і література, математика, 

історія України, іноземна мова тощо): 

 

     - листопад, грудень 2017; 

     - січень, лютий 2018   



Підготовка до ЗНО- 2018 

• Інформація на сайтах:  

   

           МОН –  http://mon.gov.ua; 

           УЦОЯО - http://testportal.gov.ua; 

           ЛРЦОЯО - http://lvtest.org.ua;  

 

http://lvtest.org.ua/


 



 



 



 



 



Моніторингові дослідження 







Додаткова інформація: 

 testportal.gov.ua – сайт УЦОЯО 

 

 lvtest.org.ua – сайт ЛРЦОЯО 

 

 lvivtest@gmail.com – e-mail ЛРЦОЯО 

 

 (032)2422660 – телефон гарячої лінії 


