
До уваги учасників ЗНО – 2018! 



Дата Предмет Тривалість роботи з 

завданнями

22.05.2018 Математика 180 хвилин

24.05.2018

Українська мова і література 180 хвилин

29.05.2018

Іспанська мова

Німецька мова

Французька мова
150 хвилин

1.06.2018 Англійська мова 150 хвилин

4.06.2018 Біологія 120 хвилин

6.06.2018 Історія України 150 хвилин

8.06.2018 Географія  150 хвилин

11.06.2018 Фізика 180 хвилин

13.06.2018 Хімія 150 хвилин

Графік проведення ЗНО у 2018 р.



Допуск учасників (10.15-10.50)

 Паспорт (свідоцтво про народження) чи ін.

 Сертифікат

 Запрошення



Учасник позбавляється права на продовження виконання 

сертифікаційної роботи, якщо в приміщеннях пункту ЗНО він:

 має небезпечні предмети та/або речовини, що становлять 

загрозу для життя та здоров'я учасників; 

 заважає іншим учасникам виконувати сертифікаційну 

роботу;

 псує майно закладу чи осіб, які перебувають у пункті ЗНО 



 має при собі протягом часу, відведеного на виконання 
сертифікаційної роботи, засоби зв'язку, пристрої 
зчитування, обробки, збереження та відтворення 
інформації, а також окремі елементи, які можуть 
бути складовими відповідних технічних засобів чи 
пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші 
засоби, предмети, прилади, що не передбачені 
процедурою зовнішнього оцінювання (крім дозволених 
пристроїв медичного призначення, про наявність яких 
учасник повідомив працівникам пункту ЗНО до початку 
виконання сертифікаційної роботи);



Умови участі в додатковій сесії (Наказ УЦОЯО від 

26.11.2015 №95 зі змінами)

 П.7 У період проведення основної сесії можуть подавати 

документи особи, які не змогли взяти участь через: 

- хворобу, 

- стихійне лихо, 

- викрадення одного з необхідних документів, 

- смерть рідних по крові або по шлюбу

- у день тестування брали участь у змаганнях, конкурсах…, 

включених до офіційних заходів

Протягом П’ЯТИ РОБОЧИХ ДНІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ДЕНЬ 

ПРОВЕДЕННЯ, подати у ЛРЦОЯО документи



Умови участі в додатковій сесії (Наказ УЦОЯО від 

26.11.2015 №95 зі змінами)

п. 8  Особи, які брали участь в основній сесії, 

але через різке погіршення стану здоров’я не 

змогли завершити виконання сертифікаційної 

роботи

п. 9 Особи, стосовно яких було допущено 

порушення процедури проведення (апеляційна 

заява)



Умови участі в додатковій сесії (Наказ УЦОЯО від 

26.11.2015 №95 зі змінами)

 Додатковий період реєстрації – 03-21.05

 п. 6:

- є учасниками АТО;

- проживають на тимчасово окупованих територіях;

- Перебувають в установах виконання покарань;

- Мають складати ДПА, але не зареєстровані ( лише на 

предмети ДПА !!! ). Надіслати реєстраційні документи + заяву 

на додаткову сесію + клопотання закладу освіти, де зазначено 

причину, погоджене з відповідним органом управління освітою.






