
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО – 2018 
Листопад 7, 2017 

Реєстраціяна ЗНО 
триватиме з 06 лютого по 19 
березня 2018 року. 

Перереєстрація(внесення змін до реєстраційних 
даних) буде можливою з 06 лютого по 02 квітня 2018 
року. 

Кожен зареєстрований учасник має право скласти 
тести щонайбільше зчотирьох навчальних предметів. 

Зміст тестів відповідатиме програмам ЗНО, затвердженимнаказомМіністерства освіти і 
науки України від 03.02.2016 № 77. 

Розклад основної сесії див. на сайті в розділі Календар ЗНО 

Державна підсумкова атестація в ЗНЗ 
Випускникизагальноосвітніх навчальних закладівпоточного рокумають обрати як обов’язкові 

предмети для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного 
оцінювання: 

 українську мову і літературу 

 історію України або математику 

 ще один предмет з переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, 

хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова) 

Державна підсумкова атестація в ПТНЗ, ВНЗ 
Учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які в 2018 році 

здобудуть повну загальну середню освіту, проходитимуть ЗНО з української мови і літератури. 
Таким учасникам результати тестування з цього предмета (частина «Українська мова») 
зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної 
загальної середньої освіти. 

ЗНО з іноземних мов: 
Результат виконання всіх завдань тесту буде зараховано як результат державної 

підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої 
школи закладів освіти 2018 року (за вибором випускника), які вивчали англійську мовуна 
профільному рівніта буде використано під час прийому до вищих навчальних закладів. 

Результат виконання завдань Tasks 1–3 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», 
Tasks 4–6 частини «Читання», Task 9 частини «Використання мови» та частини «Письмо» буде 
зараховано як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної 
середньої освіти для випускників старшої школи закладів освіти 2018 року (за вибором 
випускника), які вивчали англійську мовуна рівні стандарту або академічному рівні. 

Результати ЗНО 
буде розміщено на інформаційних сторінках учасників: 

 до 15 червня 2018 рокуз математики, української мови і літератури, іноземних мов, біології 

 до 21 червня 2018 рокуз історії України, географії, фізики, хімії 
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