


В 2018 році ЗНО буде проходити з таких 

предметів:

Українська мова і література

Історія України

Математика

Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

Іспанська мова

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

Російську мову 

виключено з 

переліку предметів 

ЗНО.



22 травня Математика

24 травня Українська мова і література

29 травня Німецька мова

29 травня Французька мова

29 травня Іспанська мова

01 червня Англійська мова

04 червня Біологія

06 червня Історія України

08 червня Географія

11 червня Фізика

13 червня Хімія

Оголошення результатів ЗНО

до 15 червня З математики, української мови і літератури, 

іноземних мов та біології

до 21 червня З історії України, географії, фізики, хімії

Травня

Червня

13

22



 Реєстрація на ЗНО триватиме з 6 лютого до 19

березня, вносити зміни до реєстраційних даних 

ЗНО можна до 2 квітня

Кожен зареєстрований учасник ЗНО має право 

складати тести не більше як із 4 навчальних 

предметів із переліку

ЗНО триватиме з 22 травня до 13 червня

Випускників мають 

реєструвати в школах, де 

вони навчаються

Випускники минулих років 

реєструються самостійно

на сайті УЦОЯО  

http://testportal.gov.ua/



 В 2018 році ЗНО з іноземних мов , буде у 

формі предметних тестів, що містять

завдання двох рівнів складності: 

академічного та профільного

Включення до тестів з іноземних мов ще 

одного виду мовленнєвої діяльності –

«Аудіювання».



Термін додаткової реєстрації  з 3 до 21 травня 

(для учасників АТО та осіб з неконтрольованої 

території)

Проведення додаткової сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання з 2 липня до 11 липня (за 

окремим графіком)

Оголошення результатів  додаткової сесії  

зовнішнього незалежного оцінювання до 17 липня 

2018 року

Якщо випускник обирає предметами дві іноземні 

мови (іспанську, німецьку або французьку), один 

предмет складатиме в основну сесію, інший – в 

додаткову.



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.



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

Терміни подачі заяв для учасників, які були

зареєстровані в основний період, але не змогли

взяти участь в основній сесії ЗНО 









Проводиться у формі ЗНО

Сесія ДПА починається з 22 травня з іспиту з 

математики

ДПА проводиться з трьох предметів:

українська мова (обов’язково);

математика або історія України (на вибір);

третій предмет – на вибір учня із переліку.

Іноземна мова, не обов’язкова для складання, 

це лише один предмет із переліку на вибір

Результати ДПА будуть надані в електронному 

вигляді



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



Вивчали іноземну мову на рівні 

стандарту або академічному рівні

Вивчали іноземну мову на 

профільному рівні

Випускники ЗНЗ

Отримують оцінку за ДПА за результатами 

виконання завдань академічного рівня

(завдання 1-32, 49-59)

Отримують оцінку за ДПА за 

результатами виконання завдань 

академічного рівня та профільного рівня

Результати виконання всіх завдань сертифікаційної роботи 

буде використано під час прийому до закладів вищої освіти





 Приклади аудіоматеріалів з англійської мови для 

превірки розуміння мови на слух та демонстраційні 

варіанти сертифікаційних робіт з іноземних мов 

розміщено на сайті УЦОЯО www.testportal.gov.ua

 В минулому році, якщо випускник закладу освіти 

мав сертифікат міжнародного мовного іспиту з 

іноземної мови, то він звільнявся від атестації з 

предмета але від проходження ЗНО він не звільнявся. 

(Як буде в цьому році ще не відомо) 

http://www.testportal.gov.ua/


Випускники закладів освіти 

2018 року надають документи 

до свого навчального закладу

Увага! 
Для здійснення реєстрації

3х4



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.



ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЧАС І МІСЦЕ 
ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО (ЗАПРОШЕННЯ) 

буде розміщено на сайті УЦОЯО 

http://testportal.gov.ua/

до 30 квітня 2018 року



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





спробувати свої сили у складанні тестів з предметів, 

що вплинуть не лише на результат ЗНО, але й ДПА;

ознайомитись на практиці зі змістом та формою 

тестових завдань, які відповідатимуть специфікаціям

ЗНО 2018 року; 

попрацювати над тестами у 

реальному часі;

навчитись ефективно розподіляти

час на роботу із зошитом та 

заповненням бланку (ів) відповідей;                                                      

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.



психологічно адаптуватися та набути 

впевненості для проходження основної

сесії зовнішнього незалежного

оцінювання;

скорегувати підготовку до ЗНО

спробувати новий формат

завдань з іноземних мов

«Аудіювання»





24 березня 2018 р. – з української мови і

літератури;

31 березня 2018 р. – з англійської мови, 

біології, 

географії, 

іспанської мови, 

історії України, 

математики, 

німецької мови, 

фізики, 

французької мови, 

хімії.



Реєстрація осіб, які виявили 

бажання взяти участь 

у пробному ЗНО, відбуватиметься

з 9 до 31 січня 2018 року 
на нашому сайті

www.test.dn.ua
Звертаємо увагу, що реєстрація для проходження пробного 

тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в 

основній сесії ЗНО.

Результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання не буде 

зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде 

використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до 

вищих навчальних закладів.

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


137

гривень
(оплата можлива за допомогою 

онлайн платежу (Приват24))



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:/


Місце проведення пробного ЗНО – пункт 

проведення пробного ЗНО – створюється

лише в тих адміністративно –

територіальних одиницях, де 

зареєструвалася певна кількість

абітурієнтів на кожен день тестування



Запрошуємо на пробне ЗНО і учнів 10-х класів.

Це актуалізує вже зараз питання вибору 

майбутньої спеціальності, збільшить час на 

підготовку за обраними предметами та вибір 

кількості предметів за умови участі  у пробному 

ЗНО ще й у 11 класі .



Для 89 % опитаних

першокурсників пробне

тестування стало запорукою

успішного проходження ЗНО.





 Кількість заяв державного та регіонального замовлення

зменшена з 9 до 7, не більш ніж на 4 спеціальності.

Перелік конкурсних предметів

• Перший предмет – українська мова і література

(фіксований).

• Другий та третій предмети – наведені в таблиці

переліку конкурсних предметів до Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році.



Для подання заяв використовують 
сертифікати ЗНО:

 2016 р.

 2017 р.

 2018 р.

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;



радить всім випускникам 

безпосередньо звертатися до 

приймальних комісій тих ВНЗ, до 

яких збираєтесь вступати, та всю 

інформацію уточнювати у голів 

приймальних комісій.



Електронна адреса: 

Телефони: 

Приймальня – (06262) 3-41-60, (06264) 2-02-58, (095) 523-29-95
Організаційно-методичний відділ – (06264) 2-02-55, (097) 283-51-94




