


Наказ Міністерства освіти і науки України від 19 вересня 2017 року 

№ 1287  «Про затвердження Календарного плану підготовки та 

проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 року 

№ 1103  «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти» 

Спільний наказ Департаменту освіти і науки Луганської обласної 

держадміністрації та Донецького регіонального центру оцінювання якості 

освіти від 02.10.2017 року № 193С,118  «Про підготовку до проведення в 

2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти» 

Погоджено план роботи (спільних дій) Департаменту освіти і науки 

Луганської обласної держадміністрації, Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти та Донецького регіонального центру 

оцінювання якості із забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання, 

моніторингових досліджень в Луганській області на 2017-2018 н.р. 





У 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.  

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.  

Українська мова та література 

у форматі ЗНО 



спробувати свої сили у складанні тестів; 

ознайомитись на практиці зі змістом та формою тестових завдань;  

навчитись ефективно розподіляти час на роботу із зошитом та 

заповненням бланку (ів). 

ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання у повній відповідності до основної сесії  



•побачити себе в алфавітних списках;  

•пройти перевірку документів на вході до пункту проведення пробного 

ЗНО та в аудиторії ;  

•знайти своє робоче місце в аудиторії ; 

•прослухати Типову промову інструктора ;  

•заповнити бланк(и) відповідей ;  

•здати роботу та засвідчити це своїм підписом у аудиторному протоколі.  

Прибути до пункту пробного ЗНО (допуск здійснюється з 10.15 до 10.50). 
 

Мати при собі: 

•запрошення-перепустку на пробне ЗНО; 

•паспорт або свідоцтво про народження. 
 

Рекомендується мати при собі квитанцію про сплату вартості послуги з 

проведення пробного ЗНО з певного предмета 



1) має небезпечні предмети та/або речовини, що становлять загрозу для 

життя та здоров'я учасників; 
 

2) має при собі та/або на робочому місці протягом часу, відведеного на 

виконання пробного тесту, засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, 

збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які 

можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, 

друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що 

не передбачені процедурою пробного зовнішнього оцінювання (крім 

дозволених пристроїв медичного призначення, про наявність яких 

учасник повідомив працівників пункту ПЗНО до початку роботи над 

пробним тестом); 
 

3) заважає іншим учасникам виконувати пробний тест; 
 

4) псує майно закладу чи осіб, які перебувають у пункті ПЗНО. 



У цьому випадку учасники не отримують результати 

основного ЗНО за 200-бальною шкалою, лишаються 

можливості продовжити навчання у вищих навчальних 

закладах.  

 

Якщо учасник позбавиться права участі у основному 

ЗНО з української мови та літератури, за ДПА він 

отримує 1 бал. 



26 березня – визначення результатів 

26 березня – оприлюднення правильних відповідей 

30 березня – оголошення результатів 

2 квітня – визначення результатів 

2 квітня – оприлюднення правильних відповідей 

6 квітня – оголошення результатів 

історія України, математика, англійська мова, німецька мова, французька 

мова, іспанська мова, біологія, географія, фізика, хімія  



Здійснити оплату протягом 7 днів після реєстрації,  

але не пізніше 7 лютого 2018 року  

Здійснює реєстрацію учасників для участі у пробному 

зовнішньому незалежному оцінюванні у Луганській області 

Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти  



Логін та пароль для входу до особистого кабінету учасника 

надсилається на електронну пошту учасника 



Надсилання реєстраційної карти, квитанції здійснюється через 

особистий кабінет учасника 



До 1 березня учасники отримують  

в особистому кабінеті  

запрошення до пункту проведення пробного ЗНО 

Пункти проведення пробного ЗНО створюються 

у разі наявності 45 зареєстрованих осіб. 





Внесення за вимогою учасників зовнішнього незалежного оцінювання 

змін до реєстраційних даних  

Прийом реєстраційних документів для участі у додатковій сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання від учасників антитерористичної 

операції, осіб з неконтрольованих територій, які не встигли 

зареєструватися в основний період, а також від осіб, які за рішенням судів 

перебувають  установах виконання покарань, слідчих ізоляторах  



Формування та відправлення до регіонального центру оцінювання якості 

освіти комплектів реєстраційних документів осіб, які складатимуть 

державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання  


