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Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 № 1283
«Про підготовку до проведення в 2018 році зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти»
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Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017№1287 «Про
затвердження календарного плану підготовки та проведення в 2018
році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
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Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 13.10.2017
№1550 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного
оцінювання в 2018 році»

Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти,
проводитиметься з 22.05 до 13.06.2018 р
Немає в переліку предметів для складання ЗНО російської
мови
У 2018 році учні (слухачі) професійно-технічних навчальних
закладів і закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації, які в
поточному році здобудуть повну загальну середню освіту,
проходитимуть державну підсумкову атестацію (за освітній
рівень повної загальної середньої освіти) з української мови
у формі зовнішнього незалежного оцінювання

 Для проведення ЗНО з англійської, іспанської, німецької та французької
мов використовуються завдання сертифікаційних робіт двох рівнів
складності: АКАДЕМІЧНОГО та ПРОФІЛЬНОГО
 Випускники закладів ЗСО 2018 року, які бажають зарахувати
результати ЗНО з іноземної мови як оцінку за ДПА та вивчали іноземну
мову на профільному рівні, мають складати відповідний предметний
тест ПРОФІЛЬНОГО рівня, якщо ж вивчали іноземну мову на рівні

академічному або стандарту, то мають складати відповідний
предметний тест АКАДЕМІЧНОГО рівня
 Об’єктами контролю є розуміння мови на слух (аудіювання), читання і

письмо, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної
комунікації через використання мови

 До 28.12.2017 оновлення інформації в довідниках обласних органів
управління освітою у телекомунікаційній системі УЦОЯО
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.
Надіслати до Центру списки за формою
№
з/п

Район/місто

Повна назва навчального
закладу

ПІБ відповідальної особи

Контактний телефон
робочий

Електронна пошта
(обов’язково)

мобільний
(обов’язково)

 06.02 – 19.03. 2018 – формування та відправлення до регіонального центру
комплектів реєстраційних документів осіб, які складатимуть державну
підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання
 06.02 – 02.04.2018 – унесення за вимогою учасників зовнішнього
незалежного оцінювання змін до реєстраційних даних (перереєстрація)

Узгоджена мережа ПЗНО буде розміщена на сторінці відповідального.
До 19.01.2018 просимо надати пропозиції стосовно пунктів
проведення ПЗНО. У населених пунктах, де буде створено більше
одного пункту, іноземна мова буде проходити в одному пункті
Упродовж лютого скласти графік навчання та інструктажу працівників
пунктів пробного та основного ЗНО і надіслати його до 01.03.2018 до
Центру, виходячи з такого:
-Працівників для пунктів пробного в містах (районних центрах), які не
будуть центрами освітніх округів, упродовж лютого-березня готують
(сертифікують) відповідальні в окрузі
- Працівників для основного ЗНО у освітніх округах у формі
інструктажу готують (сертифікують) відповідальні в окрузі, у формі
навчання – працівники Центру у лютому-травні.
- Навчання проводиться для працівників, які у 2016, 2017 рр. не брали
участі у ЗНО. Для тих, хто брав участь – інструктаж. Залучені
працівники пунктів ЗНО мають оформити персональні картки,
додавши копії паспорта, ідентифікаційного коду, диплома до
10.02.2018 для пробного ЗНО, пунктів проведення основного ЗНО до
10.04.2018. До Центру можна надіслати скан-копії (якісні).

 У січні 2018 року працівниками Центру будуть
проводитися наради з відповідальними за
формування комплектів реєстраційних документів
осіб, які складатимуть ДПА у формі ЗНО. Прохання
подати пропозиції до графіку нарад, які максимально
охоплюють працівників шкіл міста чи району
(пропозиції будуть узгоджуватися)
 23.01.2018 розпочнеться реєстрація громадських
спостерігачів. Прохання зареєструвати громадськими
спостерігачами голів методичних об’єднань,
методистів РМК, викладачів з іноземних мов
 Нове у пробному ПЗНО: пункти
створюватимуться за умови 20 зареєстрованих
у день тестування

 Реєстрація осіб для участі в пробному ЗНО проводитиметься
з 09 до 31 січня через мережу Інтернет на сайті КРЦОЯО
(http://kievtest.org.ua/)
Реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає
автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО
 Учасником пробного ЗНО зможе стати особа, яка зареєструється для його
проходження та здійснить оплату 132 грн не пізніше 07.02.2018

Кожен зареєстрований може скласти тести не більше ніж із двох
предметів
 Пробне ЗНО буде проводитися:

 24.03.2018 – українська мова і література
 31.03.2018 – математика, історія України, біологія, географія,
хімія, фізика, англійська мова, німецька мова, французька мова,
іспанська мова

Необхідно:
 Заповнити усю інформацію про
навчальний заклад та зберегти її
 Сформувати картку навчального
закладу, роздрукувати її,
завірити печаткою (за наявності)
та підписом керівника та
надіслати на електронну адресу
регіонального центру скан-копію

Можливо:
 Відслідковувати створення реєстраційної картки
 Роздруковувати списки випускників, які зареєструвались для проходження ДПА у формі
ЗНО, та надсилати їх до КРЦОЯО, завірені належним чином
 Бачити результати реєстрації
 Отримати відомість результатів ДПА у формі ЗНО
 Проаналізувати, як виконали те чи інше завдання тесту з кожного предмета Ваші учні
(інформацію подано в розрізі класів), а також порівняти результати виконання завдання
випускниками школи з показниками на рівні району, міста

Програма реєстрації екзаменаторів
запрацює у січні 2018 року
Прохання донести це до відома вчителів
з української мови і літератури,
математики, іноземних мов

Куди звертатися за інформацією?
http://testportal.gov.ua/ – сайт
Українського центру оцінювання
якості освіти (УЦОЯО)
(044) 486-09-67 – телефон гарячої
лінії УЦОЯО
http://kievtest.org.ua/ – сайт Київського
регіонального центру оцінювання
якості освіти (КРЦОЯО)
(044) 543-89-80
телефони
(044) 360-70-04
гарячої лінії
(044) 361-42-17
КРЦОЯО
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