


Нормативні документи, які регламентують проведення 

державної підсумкової атестації у формі ЗНО у 2018 році

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТНІВ від 8 липня 2015 р. № 553 «Порядок проведення

зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ від 31 липня 2017 р. № 1103 «Деякі питання

проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,

здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

ПОЛОЖЕННЯ про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної

загальної середньої освіти



Особливості проведення державної 

підсумкової атестації у 2018 році
Державна підсумкова атестація з української мови за освітній рівень повної загальної

середньої освіти (11 класів) для студентів вищих навчальних закладів проводиться у формі
зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 24 травня 2018 р.

Порядок проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО визначається
Положенням, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 10 січня 2017 р. №25.

Результати ЗНО зараховуються як результати державної підсумкової атестації з
української мови за 12-бальною шкалою.

Протокол з результатами державної підсумкової атестації надходить до навчального
закладу від Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти.

Оцінки виставляються у додаток до атестата про повну загальну середню освіту
державного зразка.

Студенти, які одержали під час атестації один, два, три бали відраховуються з навчального закладу з 
видачею атестату про повну загальну середню освіту.



Для проходження державної підсумкової 

атестації з української мови у 2018 році 
необхідно здійснинти:

КРОК 1. Зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

КРОК 2. Підготуватися до ЗНО з української мови.

КРОК 3. Прибути до пункту проведення ЗНО.

КРОК 4. Скласти тести, виконати завдання.



Реєстрація на ЗНО здійснюється у навчальному закладі.

Реєстрація на ЗНО у 2018 році триватиме з 6 лютого до 19 березня,

вносити зміни до реєстраційних даних ЗНО можна до 02 квітня 2018 р.

(наприклад зміна прізвища).

Для реєстрації особа повинна підготувати такі документи:

- копію паспортного документа;

- дві однакові фотокартки для документів розміром 3х4 см із зображенням, що

відповідає досягнутому віку;

- для осіб з особливими потребами висновок, наданий органами або закладами

охорони здоров'я, про необхідність створення особливих (спеціальних)

умов для проходження ЗНО.

КРОК 1. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 



КРОК 2. Підготовка до зовнішнього незалежного 

оцінювання 

Підготовка до ЗНО здійснюється у навчальному

закладі під час аудиторних занять з української мови та

літератури.

Підготовка передбачає перегляд безкоштовного

курсу відео-уроків з української мови та літератури на

інтернет платформі Prometheus.

Підготовка здійснюється шляхом проходження

онлайн-тестування та пробного тестування в березні

2018 року.

https://www.facebook.com/prometheusmooc/


Пробне ЗНО надає можливість:

- спробувати свої сили у складанні тестів, що вплине не лише на результат

державної підсумкової атестації, але й ЗНО;

- ознайомитись на практиці зі змістом та формою тестових завдань, які

відповідатимуть специфікаціям зовнішнього незалежного оцінювання 2018

року;

- пройти процедуру реєстрації та тестування, визначити для себе алгоритм дій;

- попрацювати над тестами у реальному часі;

- навчитись ефективно розподіляти час на роботу із

зошитом та заповненням бланків відповідей.

Пробне ЗНО – додаткова можливість для учасників

Реєстрація на пробне ЗНО з 09 до 31 січня 2018 р.

Пробне ЗНО з української мови і літератури 

24 березня 2018 р. Участь у пробному ЗНО є платною.



КРОК 3. Прибути до пункту проведення ЗНО.

24 травня 2018 р. у день проведення ЗНО прибути до пункту тестування без

запізнень, місце тестування та час прибуття вказаний у запрошенні-перепусці.

Кожен учасник ЗНО на вході до пункту тестування повинен пред’явити:

- оригінал сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання;

- паспортний документ, серія та номер якого квазані в сертифікаті;

- запрошення-перепустку для участі в ЗНО.



Учасник тестування повинен залишити речі, що не
передбачені процедурою зовнішнього незалежного
оцінювання (верхній одяг, парасольки, сумки, книжки,
калькулятори, вимкнуті мобільні телефони, інші
електронні прилади), у спеціально відведеному місці.

Забороняється мати при собі та використовувати
засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки,
збереження інформації, друковані та рукописні
матеріали.

Порушники позбавляються права продовжувати роботу  
над тестом, а їх результати тестування анулюються.

В аудиторії тестування

Учаснику ЗНО необхідно взяти з собою за робоче

місце документи (паспорт, сертифікат тощо), дві-три ручки

з чорнилом чорного кольору (гелеві), маленьку прозору

пляшку з питною водою, за бажанням.



Державна підсумкова атестація з української мови у формі ЗНО 

проходитиме 24 травня 2018 року. Тривалість тестування 180 хв.

Для складання державної підсумкової атестації необхідно виконати тестові

завдання з української мови (частина 1) та письмове завдання «Власне

висловлення» (частина 3).

Для отримання сертифікату ЗНО необхідно виконати всі завдання тестової

роботи. Термін дії сертифікату ЗНО 3 роки.

Заповнення бланків відповідей здійснюється лише пастою чорного кольору.

Частина 3 тестової роботи «Власне висловлення» анулюється, якщо робота не

відповідає запропонованій темі або має обсяг менше 100 слів.

КРОК 4. Складання тестів, виконання завдань.



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;

➢ брали участь в основній сесії ЗНО, але не змогли виконати сертифікаційну роботу у

зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я;

➢ брали участь в основній сесії ЗНО, але стосовно них допущено порушення процедури

проведення ЗНО, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій

ДРЦОЯО.

Додаткова сесія ЗНО

Термін реєстрації на додаткову сесію з 3 до 21 травня;

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.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Сайти: http://testportal.gov.ua/ (УЦОЯО) та 
www.test.dn.ua (Донецький РЦОЯО) 

Соціальні мережі: 
www.facebook.com/DRCOKO

http://testportal.gov.ua/
http://www.test.dn.ua/
http://www.facebook.com/DRCOKO



