


Наказ

від 31.07.2017                 № 1103 

«Деякі питання проведення в 2018 році 
зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти»

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
16 серпня 2017 р. за № 1014/30882



Відповідно до наказу МОНУ № 1103 
від 31.07.2017 кожен зареєстрований 

учасник має право скласти тести 
щонайбільше з чотирьох 
навчальних предметів!



ЗНО-2018 пройде з одинадцяти предметів: 
 українська мова і література, 
 історія України, 
 математика, 
 біологія, 
 географія, 
 фізика, 
 хімія, 
 англійська мова, 
 іспанська мова, 
 німецька мова, 
 французька мова.



2018 року зовнішнє незалежне оцінювання з 
української мови і літератури проходитимуть 
учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, 
вищих навчальних закладів, які в 2018 році 

здобудуть повну загальну середню освіту. 
Таким учасникам результати тестування з цього 

предмета зараховуватимуться як оцінки за 
державну підсумкову атестацію за освітній рівень 

повної загальної середньої освіти.



Результати зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови і літератури

(українська мова) зараховуються як результати
державної підсумкової атестації за освітній
рівень повної загальної середньої освіти для 

учнів (слухачів, студентів) професійно-
технічних, вищих навчальних закладів, які в 
2018 році здобудуть повну загальну середню

освіту.



Накази 

• від 03 лютого 2016 року № 77 
«Про затвердження програм зовнішнього 

незалежного оцінювання осіб, які бажають 
здобувати вищу освіту на основі повної загальної 

середньої освіти»
• від 27 липня 2016 року № 888 

«Про внесення змін до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 03 лютого 2016 року 

№ 77»



Наказ

• від 30.12.2014 № 1547
• «Про затвердження Положення про

державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої
освіти»

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
14 лютого 2015 р. за № 157/26602



Витяг з наказу:
ІІ. Проведення атестації

1. Цим Положенням визначається порядок проведення державної
підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних
закладів I, II, III ступенів та професійно-технічних навчальних закладів, що
проводиться відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню
освіту».
2. Атестація проводиться з навчальних предметів, перелік яких щороку
визначається і затверджується Міністерством освіти і науки України.
Обов’язковою є атестація з української мови.

3. Атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного
оцінювання. У такому випадку порядок її проведення визначається
порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу
якості освіти, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14


Наказ

• від 13.10. 2017 року № 1378
«Про затвердження деяких нормативно-

правових актів з питань прийому на навчання 
до закладів вищої освіти»



Умови
Прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України в 2018 році
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 

13.10.2017 року №1378



Наказ

«Про затвердження Календарного плану 
підготовки та проведення в 2018 році 
зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти»

від 19.09.2017 № 1287 



до 22.01.2018

Добір та підготовка осіб, відповідальних 
за формування комплектів реєстраційних 

документів осіб, які складатимуть 
державну підсумкову атестацію у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання



06.02 – 19.03.2018

Подання реєстраційних 
документів до РЦОЯО 
особами для участі в 

ЗНО-2018

Формування та 
відправлення до РЦОЯО 

комплектів реєстраційних 
документів осіб, які 
складатимуть ДПА у 

формі ЗНО



06.02 –
02.04. 2018

Унесення за 
вимогою 

учасників ЗНО-
2018 змін до 

реєстраційних 
даних 

(перереєстрація)

з 
05.04.2018

Видача 
дублікатів 

сертифікатів 
ЗНО-2018

03.04 –
16.04.2018

Подання до 
УЦОЯО 

апеляційних 
заяв 

(оскаржень) 
щодо відмови 
в реєстрації 
для участі в 

ЗНО



У 2018 році для проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання з англійської, 

іспанської, німецької та французької мов буде 
використано тести двох рівнів складності: рівня 

В1 і рівня В2. 
Новацією цих тестів буде також частина 

«Розуміння мови на слух», 
яка передбачатиме прослуховування звукових 

фрагментів і виконання завдань до них.



Випускники старшої школи загальноосвітніх 
навчальних закладів 2018 року, які бажають 

зарахувати результат зовнішнього незалежного 
оцінювання з іноземної мови як оцінку за 

державну підсумкову атестацію та вивчали цю 
мову на профільному рівні, 

мають складати відповідний предметний тест 
рівня В2.



Календар проведення основної сесії ЗНО-2018

№ з/п Предмет Дата
Оприлюднення 

правильних 
відповідей

1 Математика 22.05.2018 23.05.2018

2 Українська мова і література 24.05.2018 25.05.2018

3 Іспанська, німецька, 
французька мови

29.05.2018 30.05.2018

4 Англійська мова 01.06.2018 04.06.2018
5 Біологія 04.06.2018 05.06.2018
6 Історія України 06.06.2018 07.06.2018
7 Географія 08.06.2018 11.06.2018
8 Фізика 11.06.2018 12.06.2018
9 Хімія 13.06.2018 14.06.2018



до 30.04.2018

Розміщення на інформаційних 
сторінках учасників ЗНО 

запрошень-перепусток для участі 
в ЗНО-2018



03.05 – 21.05.2018
Подання реєстраційних документів для участі в 

додатковій сесії ЗНО учасниками 
антитерористичної операції, особами з 

неконтрольованих територій*, які не мали 
змоги зареєструватися в основний період, а 

також особами, які за рішенням судів 
перебувають в установах виконання покарань, 

слідчих ізоляторах



з 02 до 
11.07.2018 р. 

Проведення за 
окремим 
графіком 

додаткової 
сесії  ЗНО-

2018 

до 
17.07.2018

Оголошення 
результатів 

ЗНО осіб, які 
складали 

тестування під 
час додаткової 

сесії



Установлення «порогового бала»

 Для визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання
2018 року з кожного предмета буде встановлено «пороговий бал»,
тобто та кількість тестових балів, яку може набрати мінімально
підготовлений абітурієнт.

 Учасники тестування, які не подолають «поріг», не зможуть
використати результат зовнішнього оцінювання з цього предмета
для вступу до вищих навчальних закладів.

 Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від
«порогового бала», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів і
матимуть право брати участь у конкурсному відборі під час
вступу на навчання.



Установлення «порогового бала»
Детальніша інформація про метод визначення експертами 
«порогового бала» подана в наказі Українського центру 

оцінювання якості освіти від 24.05.2016 р. № 99 
«Про затвердження методики переведення тестових 

балів, отриманих учасниками зовнішнього 
незалежного оцінювання за виконання завдань 
сертифікаційної роботи, у рейтингові оцінки (за 

шкалою 100-200 балів)».



Основними каналами інформування осіб про 
особливості проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2018 році є сайти :
Українського центру оцінювання якості освіти

www.testportal.gov.ua
та 

Одеського регіонального центру оцінювання 
якості освіти

www.test-center.od.ua



Електронна пошта: rc.odesa@testportal.gov.ua
Телефон: (048) 784 69 95

Наші контакти

ОРЦОЯО
м. Одеса, вул. 

Ак. Корольова, 
26

mailto:rc.odesa@testportal.gov.ua


ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТИ

БАЖАЄМО 
УСПІХІВ!
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