Основні кроки
1. До початку реєстрації на основну сесію ЗНО необхідно ознайомитися з умовами вступу до ВНЗ. Правила прийому до ВНЗ в 2018 році, затверджені наказом
Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 №
1378.
2. Перед початком реєстрації для участі в ЗНО-2018
потрібно визначитися з тими предметами, які потрібні
для вступу до обраного ВНЗ на ту чи іншу спеціальність.
11 навчальних предметів, з яких кожен учасник ЗНО
має право скласти тести не більше ніж із 4 навчальних
предметів:

!

українська мова і література
історія України
математика
біологія
географія
фізика
хімія
англійська, німецька, французька, іспанська мови.

Завдання сертифікаційних робіт ЗНО укладаються
державною мовою. За бажанням особи такі завдання
надаються мовою національних меншин, якщо цією
мовою здійснюють навчання в системі загальної середньої освіти (крім завдань з української мови і літератури та іноземних мов).

На сайті www.dneprtest.dp.ua у розділі «Предмети ЗНО»
розміщено інформаційні матеріали, які допоможуть підготуватися до ЗНО. Зміст сертифікаційних робіт з української мови і літератури, історії України, математики, біології,
географії, фізики, хімії, англійської мови, німецької мови,
французької мови, іспанської мови визначено Програмами
зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77».

Зарахування ЗНО як ДПА

Випускникам старшої школи ЗНЗ 2018 року результати ЗНО зараховують як результат державної підсумкової атестації (ДПА)
з наступних предметів: українська мова; математика або історія
України ( період XX- початок XXI століття) та один із навчальних
предметів за вибором випускника. Для визначення результатів
ДПА випускників загальноосвітніх навчальних закладів зараховуватимуться результати виконання всіх або частин завдань сертифікаційної роботи, що залежить від конкретного навчального
предмета.
Результатом ЗНО є кількісна оцінка рівня навчальних досягнень учасника зовнішнього оцінювання: «Результати ЗНО з певного навчального предмета визначаються:
- рейтинговою шкалою 100-200 балів - для всіх учасників ЗНО,
які подолали поріг «склав/не склав»;
- критеріальною шкалою 1-12 балів для учасників зовнішнього
оцінювання з числа випускників ЗНЗ поточного року, які вибрали
цей навчальний предмет для проходження ДПА у формі ЗНО.
Усі абітурієнти, результати яких будуть вищими за «пороговий
бал», отримають оцінку за шкалою 100-200 балів. Таким чином,
результати абітурієнтів, які подолали «поріг», займуть відповідне
місце нарейтинговій шкалі в діапазоні від 100 до 200 балів, тобто
абітурієнти, які матимуть рейтинговий результат 100 та більше
балів, отримають право на участь у конкурсному відборі під час
прийому до ВНЗ.

Основна сесія ЗНО

математика - 22 травня
українськамова і література - 24 травня
німецькамова - 29 травня
французькамова -29 травня
іспанськамова - 29 травня
англійськамова - 01 червня
біологія - 04 червня
історія України - 06 червня
географія - 08 червня
фізика - 11 червня
хімія - 13 червня
Оголошення результатів ЗНО відбудеться:
- з математики, української мови і літератури, іспанської,
німецької, французької, англійської мов, біології до 15 червня;
- з історії України, географії, фізики, хімії до 21червня.
Проведення додаткової сесії ЗНО 2018 - з 02 липня до 11 липня (за окремим графіком). Офіційне оголошення результатів
додаткової сесії до 17липня.

Пробне ЗНО

Пробне ЗНО є платною послугою для учасників та неприбутковою
для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб.
Інформацію щодо вартості одного тестування буде розміщено на
сайті Дніпропетровського центру оцінювання до 11 грудня.
Зареєструватися для участі в Пробному ЗНО можливо з 09.01.2018
до 31.01.2018 на сайті: www.dneprtest.dp.ua. Зареєстровані особи
матимуть доступ до тренувального онлайн – тестування. Звертаємо
увагу, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає
автоматичної реєстрації для участі в основної сесії ЗНО.
Графік проведення пробного ЗНО:
- 24.03.2018 (субота) - українська мова і література;
- 31.03.2018 (субота) - біологія, географія, історія України, математика, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова,
французька мова.

ЗНО з іноземних мов

Наказом Міністерства освіти і науки України від
09.11.2017 № 1459 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2017 р. за № 1379/31247 «Про
внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки
України від 31 липня 2017 року № 1103», яким внесено
зміни у формат проведення у 2018 році ЗНО з іноземних мов, а саме: названим наказом Міністерства освіти
і науки України від 09.11.2017 № 1459 передбачено використаннядля проведення ЗНОз іноземних мову 2018
році предметних тестів, які міститимуть завдання двох
рівнів складності: академічного та профільного, а не
рівня В1 та рівня В2, як передбачалося раніше. Зарахування результатів ЗНО з іноземної мови як оцінки за
ДПА для випускників старшої школи ЗНЗ відбудеться
наступним чином:
– випускники старшої школи ЗНЗ, які бажають зарахувати результат ЗНО з іноземної мови як оцінку за
ДПА та вивчали цю іноземну мовуна профільному рівні, отримують оцінку за ДПА за результатами виконання завдань академічного та профільного рівнів.

Документи та матеріали,
необхідні для здійснення реєстрації
1.

копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем,
ім’ям та по батькові). Звертаємо увагу, що у паспортах
нового зразка (ID-картка) немає серії документа. Під час заповнення реєстраційної форми поле «серія» залишається порожнім. У разі відсутності паспорта окремі категорії осіб можуть подати інший документ.
Якщо у випускників загальноосвітніх навчальних закладів
2017 року, яким станом на 01
вересня 2016 року виповнилося 16 років, виникли проблеми з
отриманням паспорта громадянина України, радимо для вирішення питань щодо реєстрації
для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні звернутися до адміністрації навчального закладу.
фотокартки для документів розміром 3 х 4
2. смдвііз однакові
зображенням, що відповідає досягнутому віку (фо-

токартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому
фотопапері);
картку, яку можна сформувати самостійно,
3. реєстраційну
скориставшись спеціальним сервісом «Зареєструвати-

ся», розміщеним на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, або звернутися за допомогою до особи, відповідальної за реєстрацію в закладі освіти, де навчаєтесь.

