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ЗНО – 2018:

Предмети ЗНО

 Українська мова і література
Математика
 Історія України
Англійська мова

Біологія
Географія
Фізика
Хімія

Французька мова
Німецька мова
Іспанська мова

ДПА:
- українська мова;
- математика або історія України;
- предмет за вибором випускника



Предмети 
ЗНО-2018

Українська 
мова і 

література
24.05.2018 Історія України

06.06.2018

Іспанська мова
29.05.2018

Англійська 
мова

01.06.2018 

Німецька 
мова

29.05.2018

Французька
мова

29.05.2018 

Біологія
04.06.2018

Фізика
11.06.2018

Географія
08.06.2018

Хімія
13.06.2018

Математика
22.05.2018

Выступающий
Заметки для презентации




Розміщення 
запрошень-перепусток:

до 30.04.2018

Реєстрація для участі у ЗНО:

06.02-19.03.2018

Оголошення результатів
ЗНО та ДПА:

15-21.06.2018

Унесення змін до 
реєстраційних даних:

06.02-02.04.2018

Проведення додаткової
сесії:

02-11.07.2018

ГРАФІК
ЗНО-2018
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ОСОБЛИВОСТІ ДПА – 2018:

- для проходження ДПА можна обрати
й математику, й історію України;

- у разі проходження ДПА у формі ЗНО 
з іноземної мови, випускники старшої 
школи загальноосвітніх навчальних 
закладів 2018 року, які вивчали цю
іноземну мову на рівні стандарту,
отримують оцінку за державну підсумкову
атестацію за результатами виконання 
завдань 1–32 і 49–59 (43 завдання).



Перелік сертифікатів ЗНО за 
спеціальностями

Для вступу до вищого навчального закладу для
навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра абітурієнт має подати до ВНЗ сертифікати
ЗНО з трьох конкурсних предметів.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати
сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до
вищих навчальних закладів у 2018 році, в
залежності від спеціальності, обраної абітурієнтом.

Посилання: http://osvita.ua/vnz/consultations/10025/

http://osvita.ua/vnz/consultations/10025/


Час відведений на виконання 
завдань тестів ЗНО у 2018 році:

Предмет Час на виконання завдань тесту

Англійська мова 150 хвилин
Біологія 120 хвилин

Географія 150 хвилин
Іспанська мова 150 хвилин
Історія України 150 хвилин

Математика 180 хвилин
Німецька мова 150 хвилин

Українська мова і література 180 хвилин
Фізика 180 хвилин

Французька мова 150 хвилин
Хімія 150 хвилин



Реєстрація на ЗНО-2018
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1. Ознайомитися із переліком предметів, необхідних для вступу.

2. Підготувати документи:

• копію документа, що посвідчує 
особу (паспорт або свідоцтво про 
народження);

• дві однакові фотокартки розміром
3х4 із зображенням, що відповідає
досягнутому віку

3. Сформувати та оформити
реєстраційну картку (відповідна
програма на сайті УЦОЯО з
06.02.2018 – 19.03.2018)

4. Надати до школи комплект
реєстраційних документів

Згідно з оригіналом  
підпис    Дата



ПРОБНЕ ЗНО-2018
 Мета: ознайомлення з процедурою проведення 

ЗНО.

 Результат:
• за шкалою 100-200 балів може бути встановлений 

за умови використання учасником сервісу з 
визначення результатів пробного ЗНО.

Пробне ЗНО проводиться на платній основі - 129 грн.

ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ 
ОЦІНЮВАННЯ



ОСОБЛИВОСТІ ПРОБНОГО ЗНО-2018

ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ 
ОЦІНЮВАННЯ

1 Реєстрація осіб, які виявили
бажання брати участь в 
пробному незалежному
оцінюванні

09.01-31.01.2018

2 Розміщення інформації про 
час і місце проходження
пробного зовнішнього
незалежного оцінювання

до 01.03.2018

3 Проведення пробного 
зовнішнього незалежного
оцінювання

24.03.2018
(з української мови і 

літератури);

31.03.2018
(з біології, географії, історії

України, математики, фізики, 
хімії, англійської, іспанської, 
німецької, французької мов)



ОСОБЛИВОСТІ ПРОБНОГО ЗНО-2018

ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ 
ОЦІНЮВАННЯ

4 Уведення учасниками
відповідей до сервісу
«Визначення результатів
пробного зовнішнього
незалежного оцінювання»

24-26.03.2018
(з української мови і літератури);

31.03.-02.04.2018
(з біології, географії, історії України, 

математики, фізики, хімії, англійської, 
іспанської, німецької, французької мов)

5 Оприлюднення
правильних відповідей до 
завдань пробного 
зовнішнього незалежного
оцінювання

26.03.2018
(з української мови і літератури);

02.04.2018
(з біології, географії, історії України, 

математики, фізики, хімії, англійської, 
іспанської, німецької, французької мов)

6 Оголошення результатів
пробного зовнішнього
незалежного оцінювання

30.03.2018
(з української мови і літератури);

06.04.2018
(з біології, географії, історії України, 

математики, фізики, хімії, англійської, 
іспанської, німецької, французької мов)



Підготовка до ЗНО-2018:

Безкоштовні онлайн-курси: 
https://prometheus.org.ua/zno/

Безкоштовні онлайн-курси на платформі Edera:
https://www.ed-era.com/courses/

Все про ЗНО-2018: http://osvita.ua/test/

https://prometheus.org.ua/zno/
https://www.ed-era.com/courses/
http://osvita.ua/test/
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