
Особливості складання ЗНО з української мови та літератури

У 2018 році зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і 
літератури відбудеться 24 травня.

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів поточного року, а 
також учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних 
закладів, які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту мають 
обрати українську мову і літературу як обов’язковий предмет для 
проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 
незалежного оцінювання.

Зміст сертифікаційної роботи з української мови і літератури визначено
Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і 
літератури, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Програму 
розроблено на основі чинних навчальних програм з української мови і 
літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.

Сертифікаційна робота з української мови і літератури налічує 58 
завдань різних форм і складається з трьох частин: «Українська мова»             
(33 завдання), «Українська література» (24 завдання) і «Власне висловлення» 
(одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю)

Результат виконання завдань частин 1 і 3 буде зараховано як 
результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної 
загальної середньої освіти для випускників старшої школи закладів 
освіти 2018 року. Результат виконання всіх завдань сертифікаційної 
роботи буде використано під час прийому до вищих навчальних закладів.

При визначенні результату зовнішнього незалежного оцінювання з 
української мови і літератури за шкалою 100-200 балів ураховують тестовий 
бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. 
Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за 
виконання завдань сертифікаційної роботи та Критеріїв оцінювання завдань 
відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання
за шкалою 100–200 балів буде встановлено поріг «склав/не склав» – 
мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може 
отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала 
кожного учасника, який подолав поріг «склав/не склав», буде визначено його 
рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.

Учасники, які подолають поріг «склав/не склав», зможуть узяти участь 
у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів.

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів поточного року, а 
також учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних 
закладів, які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту 
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обов’язково проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання. Вони отримають оцінку за шкалою 1–
12 балів. У процесі визначення результату буде використано тестовий бал, 
отриманий учасником за виконання завдань № 1–33 частини 1 і завдання         
№ 58 частини 3.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і 
літератури будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до             
15 червня 2018 року.

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2018 року 
розпочнеться 6 лютого та триватиме до 19 березня. Унесення змін до 
реєстраційних даних – з 6 лютого до 2 квітня 2018 року.

Підготуйте необхідні для здійснення реєстрації документи та матеріали, 
зокрема:

копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по
батькові). Звертаємо увагу, що у паспортах нового зразка (ID-
картка) немає серії документа. Під час заповнення реєстраційної 
форми поле «серія» залишається порожнім. У разі відсутності 
паспорта окремі категорії осіб можуть подати інший документ[1].

Якщо у випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року, яким 
станом на 01 вересня 2016 року виповнилося 16 років, виникли проблеми з 
отриманням паспорта громадянина України, радимо для вирішення питань 
щодо реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 
звернутися до адміністрації навчального закладу. Нагадуємо, що інформацію 
щодо механізму реєстрації випускників, які не мають паспорта, для 
проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 
незалежного оцінювання розміщено на сайті Українського центру оцінювання
якості освіти в розділі «Керівникам навчальних закладів», доступ до якого 
здійснюється за допомогою логіна та пароля, наданими навчальному закладу 
регіональним центром оцінювання якості освіти.

 дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із 
зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути 
виготовлені на білому або кольоровому фотопапері);

 реєстраційну картку, яку можна сформувати самостійно, 
скориставшись спеціальним сервісом «Зареєструватися», розміщеним 
на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, або 
звернутися за допомогою до особи, відповідальної за реєстрацію в 
закладі освіти, де навчаєтесь.
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Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проходить з метою ознайомлення 
всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання,
структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту 
тестування та робочого місця. Пробне тестування є важливою складовою 
підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть 
можливість:

 ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам
Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт 
зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;

 виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків 
відповідей;

 дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що 
будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості 
освіти у визначений час;

 отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального 
сервісу (за бажанням);

 психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного
оцінювання;

 навчитись ефективно розподіляти час;

 оцінити свій рівень навчальних досягнень.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників 
та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і 
юридичних осіб. Вартість одного тестування для одного учасника розміщено 
на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

У 2018 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і 
літератури відбудеться 24 березня, з історії України, математики, біології, 
географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов – 
31 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований 
учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 
триватиме з 9 до 31 січня 2018 року на сайті відповідного регіонального 
центру оцінювання якості освіти.
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