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УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ ЩОДО ПОРЯДКУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ 
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«ЗНО – іспит,
не складніший за інші, проте він 
має свою специфіку»

•  (з досвіду проведення)

ТОП 10
 ЗАПИТАНЬ 

ТА ВІДПОВІДЕЙ 
ЩОДО ЗНО-2018



ЗАПРОШУЄМО ДО 
ІНТЕРНЕТ-СЕРФІНГУ* 
ПО САЙТАМ УЦОЯО ТА 
ХАРКІВСЬКОГО РЦОЯО 

*інтернет-серфінгом називають відвідування різних 
веб-сторінок за короткий проміжок часу («плавати», 
«переміщатися» по сторінках). До інтернет-серфінгу 
не відносять спілкування в соціальних мережах, 
прослуховування музики, перегляд фільмів тощо.



1. ДЕ ЗНАЙТИ НАЙАКТУАЛЬНІШУ Й 
НАЙДОСТОВІРНІШУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО 
ЗНО?
Сайт УЦОЯО http://testportal.gov.ua – є головним 
джерелом інформації про всі особливості 
ЗНО-2018:

Сайт ХРЦОЯО http://zno-kharkiv.org.ua - джерело 
інформації про ЗНО-2018 та особливості організації 
та проведення пробного ЗНО–2018 для 
Полтавської, Сумської та Харківської областей: 

http://testportal.gov.ua/
http://zno-kharkiv.org.ua/


ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД РОЗДІЛІВ САЙТУ 
УЦОЯО

http://testportal.gov.u
a 

http://testportal.gov.ua/
http://testportal.gov.ua/


«Основне про ЗНО»:

2. ЯКІ  ОСОБЛИВОСТІ ЗНО У 2018 
РОЦІ?

У підрозділі надається інформація щодо: 
- особливостей ЗНО з іноземних мов;
- кількості тестів, які можна обрати;
- мови перекладу тесту (за потреби);
- предметів, які будуть зараховані як оцінки ДПА 

для учнів (студентів, слухачів) закладів освіти;
- визначення порогу «склав/не склав».

http://testportal.gov.u
a Розділ 
«Учасникам» 

http://testportal.gov.ua/
http://testportal.gov.ua/


«ДПА у формі ЗНО»:

3. ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДПА у формі 
ЗНО У 2018 РОЦІ?

http://testportal.gov.u
a 

У підрозділі надається інформація: 
- щодо кількості предметів, які будуть зараховані 

як оцінки ДПА для учнів (студентів, слухачів) 
закладів освіти;

- щодо переліку предметів, які є обов'язковими 
для проходження ЗНО у формі ЗНО для різних 
закладів освіти; 

- щодо переліку предметів, які можна обрати для 
проходження ДПА у формі ЗНО;

- щодо кількості виконаних завдань 
сертифікаційної роботи, результат яких буде 
зарахований як оцінка ДПА.

Розділ 
«Учасникам» 

http://testportal.gov.ua/
http://testportal.gov.ua/


«Процедура реєстрації»

4. ЯКА ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ 
НА ЗНО? 

http://testportal.gov.u
a Розділ 
«Учасникам» 

РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗНО: 06.02.2018 – 19.03.2018
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ: ДО 02.04.2018

РЕЄСТРАЦІЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА САЙТІ УЦОЯО: 
06.02.2018 З’ЯВИТЬСЯ ВІДПОВІДНИЙ РОЗДІЛ

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ: 
КОПІЯ ПАСПОРТА (1 СТОРІНКА), 2 ФОТО 3*4 ДЛЯ 
ДОКУМЕНТІВ

ВИПУСКНИКИ ЗНЗ, УЧНІ ПТНЗ, СТУДЕНТИ ВНЗ, ЯКІ 
ОТРИМУЮТЬ ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ 
(АТЕСТАТ) В 2018 РОЦІ РЕЄСТРУЮТЬСЯ У СВОЄМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

http://testportal.gov.ua/
http://testportal.gov.ua/


«Процедура реєстрації»

ЯКІ ПРЕДМЕТИ ОБРАТИ ДЛЯ 
РЕЄСТРАЦІЇ НА ЗНО?  

Відеоінструкція формування реєстраційної 
картки

http://testportal.gov.u
a Розділ 
«Учасникам» 

1. Українська мова і література – обов’язково
2. Інші предмети – у додатоку 4 до Умов 
прийому до ВНЗ у 2018 році (Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 
13.10.2017 року № 1378).

✓ Перед початком реєстрації необхідно 
визначитися із предметами, які необхідні для 
вступу до ВНЗ:   

✓ Вибір предметів для складання ЗНО не 
залежить від профілю навчання у навчальному 
закладі   

http://testportal.gov.ua/
http://testportal.gov.ua/


http://testportal.gov.u
a 

Кожен зареєстрований на ЗНО 
учасник отримає Сертифікат:   

«Процедура реєстрації»

Розділ 
«Учасникам» 

http://testportal.gov.ua/
http://testportal.gov.ua/


5. Що таке додаткова сесія?  

http://testportal.gov.u
a Розділ 
«Учасникам» 

✓ Учасники, які не змогли взяти участь в основній 
сесії зовнішнього незалежного оцінювання 
через поважні причини (які будуть 
підтверджені документально) можуть за 
рішенням регламентної комісії при ХРЦОЯО  
зареєструватися для участі в додатковій сесії.

✓ Учасники, які прийшли до пунктів тестування 
без документів або спізнилися на додаткову 
сесію не допускаються. 

✓ Додаткова сесія буде проведена з 02 до 
11.07.2018. Місце проведення - лише м.Харків 
(для учасників Полтавської, Сумської та 
Харківської областей).   

http://testportal.gov.ua/
http://testportal.gov.ua/


6. НАВІЩО МОБІЛЬНИЙ 
ДОДАТОК «МОЄ ЗНО»?

Мобільний додаток дає 
змогу отримати розклад 
обраних тестувань, адреси 
пунктів проходження ЗНО, а 
також результати тестування 
на власний мобільний пристрій.

Доступ до функцій мобільного додатку 
можливий після введення номеру та пін-коду 
Сертифікату учасника ЗНО,  тобто після 
РЕЄСТРАЦІЇ на ЗНО-2018.

http://testportal.gov.u
a Розділ 
«Учасникам» 

http://testportal.gov.ua/
http://testportal.gov.ua/


7. ЧИ МОЖНА ДІЗНАТИСЯ ПРО ЗМІСТ 
ТЕСТІВ?  (ПРОГРАМИ ЗНО) 

http://testportal.gov.u
a Розділ «Предмети 

ЗНО» 

Завдання сертифікаційних робіт (тестів) ЗНО-2018 з 
усіх предметів будуть укладені виключно в 
визначених межах тематичних розділів Програми 
ЗНО даного розділу.

Програма ЗНО На що додатково звернути увагу

Українська мова і 
література (блок 
«Українська література) 

перелік літературних творів, які 
виносяться на ЗНО

Історія України перелік пам’яток архітектури та 
образотворчого мистецтва, список 
персоналій обов’язкових для 
розпізнавання абітурієнтами

Іноземні мови сфери спілкування і тематика 
текстів для читання, аудіювання та 
використання мови, 
лексичний мінімум

http://testportal.gov.ua/
http://testportal.gov.ua/


ЧИ МОЖНА ДІЗНАТИСЯ ПРО ЗМІСТ 
ТЕСТІВ? 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ, КРИТЕРІЇ 
ОЦІНЮВАННЯ) 

http://testportal.gov.u
a Розділ «Предмети 

ЗНО» 

Про зміни у кількості завдань у тестах:
Збільшено кількість завдань у тестах фізики (38) й хімії 
(52); 
Зменшено -  біології (48), географії (56).

Найсуттєвіші зміни відбулися у структурі 
сертифікаційних робіт з іноземних мов: додано нову 
частину «Розуміння мови на слух (аудіювання)», суттєво 
збільшено кількість завдань – 59 (було 43)  і час 
виконання - 150 хвилин (було 120 хв.), визначено порядок 
зарахування результатів для визначення оцінки ДПА 
випускників 2018 року, які вивчали мову на рівні стандарту 
або академічному та профільному. рівні.

✓ Характеристика сертифікаційної роботи з 
української мови і літератури

✓ Критерії оцінювання завдання відкритої форми 
з розгорнутою відповіддю (власного 
висловлення) з української мови зовнішнього 
незалежного оцінювання 2018 року   

http://testportal.gov.ua/
http://testportal.gov.ua/


8. ДЕ І ЯК ДІЗНАТИСЯ ПРО СВОЇ 
РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО 2018 РОКУ?

«Інформаційна сторінка» створюється 
кожному зареєстрованому учаснику ЗНО. Доступ 
до «Інформаційної сторінки» буде 
здійснюватися за № та пік-кодом Сертифікату. 
На сторінці буде розміщена інформація:
- до 30.04. 2018 – про місце проходження ЗНО 

(запрошення – перепустка);
- до 15.06.2018 – результати ЗНО з української 

мови і літератури, іноземних мов, математики 
та біології;

- до 21.06.2018 – результати ЗНО з решти 
предметів.

http://testportal.gov.u
a Розділ «Інформаційна 

сторінка» 

http://testportal.gov.ua/
http://testportal.gov.ua/


9. ДЕ МОЖНА ПОПРАЦЮВАТИ ІЗ 
ЗАВДАННЯМИ ЗНО 
ПОПЕРЕДНІХ РОКІВ?

Сайт УЦОЯО – розділ 
«Предмети» - підрозділ 
«Українська мова і 
література» (або інший 
предмет) – частина 
«Завдання 
сертифікаційної роботи»

Інші інтернет-ресурси



 10. ЩО ТАКЕ ПРОБНЕ ЗНО?

Реєстрація на пробне ЗНО-2018 для 
учасників Полтавської, Сумської та 
Харківської областей відбудеться на сайті 
ХРЦОЯО – розділ «Пробне ЗНО»: 09.01 по 
31.01.2018 р.

http://zno-kharkiv.org.u
a 

Сайт 
ХРЦОЯО

Участь у пробному ЗНО дає змогу:
∙ психологічно адаптуватися до процедури ЗНО;
∙ навчитися працювати із тестовим зошитом та 

бланками відповідей;
∙ правильно розраховувати час на виконання 

завдань ЗНО;
∙ отримати результат  з певного предмета тощо.

Проведення пробного ЗНО здійснюється за рахунок 
коштів фізичних і юридичних осіб.

Участь у пробному ЗНО є добровільною!

http://zno-kharkiv.org.ua/
http://zno-kharkiv.org.ua/


Дякуємо за співпрацю,
колектив ХРЦОЯО



ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
(ХРЦОЯО РЕКОМЕНДУЄ ВИКОНАТИ 

ВСІ  ЗАВДАННЯ)

Практичне завдання 1 - ознайомитися із розділом 
«Відеозаписи» (цикл відеоматеріалів «Особливості 
зовнішнього незалежного оцінювання ЗНО 2018 року»)  
на каналі YouTube сторінка ХРЦОЯО 
https://www.youtube.com/channel/UCyYrk_0v-1-xZBAfqXHJT
TQ/videos?view_as=subscriber 

Практичне завдання 2 - виконати завдання-квест 
«Інтернет ресурси щодо ЗНО-2018» (додаток)

Практичне завдання 3 -  фото/селфі «Як ми 
працювали на уроці інформатики» з відображенням 
на фото отриманого секретного коду, після виконання 
завдань квесту. Розмістити свої фотовідповіді в 
соцмережах на сторінках ХРЦОЯО Facebook (прикріпити 
фото зможуть друзі ХРЦОЯО) та/або Instagram.

  

 

Після опрацювання всіх наочних матеріалів пропонуємо 
виконати практичні завдання для закріплення 
отриманих знань 

https://www.youtube.com/channel/UCyYrk_0v-1-xZBAfqXHJTTQ/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCyYrk_0v-1-xZBAfqXHJTTQ/videos?view_as=subscriber


ЗАВДАННЯ–КВЕСТ 
«ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ 

ЗНО-2018»
 Для отримання секретного коду Вам необхідно надати 
відповіді на запитання, наведені нижче. 

Відповіддю на кожне запитання є цифра, яку необхідно 
підставити замість літери у наданий для розв’язання 
приклад. 

Після опрацювання завдання -  відповідь запишіть у 
вигляді секретного коду (однозначного числа), формат 
якого наведений нижче. 

    Секретний код ? 
A – яка кількість завдань у сертифікаційній роботі з 
української мови і літератури?

B – які останні 2 цифри телефону гарячої лінії ХРЦОЯО?

C – яку максимальну кількість балів можна набрати, 
правильно виконавши всі завдання з математики? 

D – за якою кількістю критеріїв оцінюється завдання 
відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власне 
висловлення) у сертифікаційній роботі з української 
мови і літератури?

E – яку максимальну кількість предметів можна обрати 
для складання ЗНО у 2018 році?

додато
к

? = ?

E-(B-H)-(L-J)=K:(I:(D:G)-F-(C-A))



ЗАВДАННЯ–КВЕСТ 
«ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ 

ЗНО-2018»
 (ПРОДОВЖЕННЯ)

 F – скільки частин в сертифікаційній роботі з 
української мови і літератури?

G – яку максимальну кількість балів може отримати 
учасник,  якщо навів доречний приклад, що є 
історичним фактом або випадком з життя, під час 
написання  власного висловлення у сертифікаційній 
роботі з української мови і літератури?

H – яка кількість завдань у тесті з української мови і 
літератури, результати виконання яких 
зараховується як ДПА? 

I – коли відбудеться ЗНО з української мови і 
літератури (вказати число місяця)?

J – до якого числа червня місяця результати ЗНО з 
української мови і літератури будуть розміщені на 
«Інформаційних сторінках» учасників?

K – в яку кількість балів буде оцінено власне 
висловлення обсягом у тесті з української мови і 
літератури до 100 слів або таке, що не відповідає 
темі?

L – скільки завдань містить частина «Розуміння мови 
на слух (аудіювання)» у сертифікаційній роботі з 
іноземних мов? 


