
 

ЗНО 



Що таке 
ЗНО? 

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ 
ОЦІНЮВАННЯ  

(далі – ЗНО)  це сукупність процедур  
з визначення рівня знань випускників  

для вступу до ВНЗ.  



Результати ЗНО 
зараховуються як 

результати вступних 
іспитів до ВНЗ 

Фінансування ЗНО 
здійснюється за 
рахунок коштів 

державного бюджету 



Чому це оцінювання 
є зовнішнім та 
незалежним? 

• ЗОВНІШНІМ - оскільки відбувається у 
спеціально підготовлених пунктах тестування 

 
• НЕЗАЛЕЖНИМ - бо його організація 
здійснюється незалежною установою 

  
• ОБ'ЄКТИВНИМ - оскільки ставить однакові 

вимоги та забезпечує рівні умови 
 всім учасникам в Україні 

  
• ПРОЗОРИМ - бо забезпечує можливість 

громадського контролю 



Хто організовує 
проведення ЗНО? 

У Дніпропетровській  
та Запорізькій областях – 

Дніпропетровський регіональний 
центр оцінювання якості освіти  

(далі – ДпРЦОЯО).  
Загальне керівництво ЗНО  здійснює 
Український центр оцінювання якості 

освіти  
(далі – УЦОЯО)  



ЗНО – це 
тестування? 

Програми ЗНО укладено 
відповідно до навчальних 

програм середніх 
загальноосвітніх 

навчальних закладів 

ЗНО відбувається  у формі тестування.  
Тести готує УЦОЯО в умовах секретності. 

 



ЗНО 2013 



 

   ЗНО в 2013 році буде проводитися з 11 предметів: 
• українська мова і література 
• історія України 
• всесвітня історія 
• математика 
• біологія 
• географія 
• фізика 
• хімія 
• російська мова 
• світова література 
• іноземна мова (за вибором): англійська, німецька, 

французька, іспанська. 
 

Тести для ЗНО з історії України, всесвітньої історії, математики, біології, географії, 
фізики, хімії будуть перекладені кримськотатарською, молдовською, польською, 
російською, румунською, угорською мовами; світової літератури – російською мовою. 



КАЛЕНДАР ЗНО 2013 

Предмет Дата проведення 
Хімія 03.06.2013 

Українська мова і література 
05.06.2013, 
06.06.2013 

Іноземні мови (англійська, німецька, 
французька, іспанська) 

08.06.2013 (субота) 

Російська мова 10.06.2013 

Математика 
12.06.2013, 
13.06.2013 

Географія 15.06.2013 (субота) 

Всесвітня історія 17.06.2013 

Історія України 
19.06.2013,  
20.06.2013 

Фізика 22.06.2013 (субота) 

Біологія 25.06.2013 

Світова література 27.06.2013 



 

У 2013 році  
оголошення 

результатів ЗНО  
  триватиме 

 з 18.06.2013  
  до 07.07.2013   

  



Хочемо вищу 
освіту. З чого 

почати? 

1) Визначитися, в якій сфері ви 
бажаєте працювати в майбутньому 
та яку освіту необхідно для цього 
отримати. 
2) З’ясувати, які саме предмети  
необхідні для вступу до ВНЗ на 
конкретну спеціальність. 
3) Ознайомитися з вимогами 
реєстрації для участі в ЗНО. 



Деякі аспекти реєстрації для участі в ЗНО 2013 

Реєстрація триватиме  

з 04.01.2013 до 05.03.2013 

Абітурієнт має право на складання тестів 
 не більше як із чотирьох предметів  

Новим предметом ЗНО у 2013 році  
є  світова література 

Кожен абітурієнт зможе підготувати реєстраційні 
документи самостійно  або  звернутися за 

допомогою в пункт реєстрації 



 
  

Щоб зареєструватися, 
необхідно надіслати  до 

ДпРЦОЯО поштою документи: 

ЗАЯВУ-РЕЄСТРАЦІЙНУ КАРТКУ 
КОПІЮ ПАСПОРТА (особи, які не мають 

паспорта і яким станом на 01 вересня 2012 року  
не виповнилося шістнадцять років, можуть 
подавати копію свідоцтва про народження) 

КОПІЮ ДОКУМЕНТА ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ 
СЕРЕДНЮ ОСВІТУ (атестат) або довідку з місця 
навчання (за визначеною УЦОЯО формою) 



 
  

Особливості реєстрації окремих 
категорій осіб 

У разі потреби особи, які мають захворювання,  
що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, 
додатково надають висновок закладу охорони 
здоров'я про необхідність створення особливих 
(специфічних) умов для проходження ЗНО 

Якщо у випускника в документах  
є розбіжності в персональних даних, 
додатково подається копія документа 
про зміну прізвища, ім’я, по батькові 



 
  

Як оформити реєстраційні 
документи? 

З 4 січня 2013 року на веб-сайтах УЦОЯО 
(www.testportal.gov.ua)  та ДпРЦОЯО 

(www.dneprtest.dp.ua) буде  розміщена програма 
створення заяви-реєстраційної картки 

За допомогою цієї програми ви зможете 
самостійно створити заяву-реєстраційну картку, 
заповнити її ВЛАСНОРУЧ та оформити комплект 

реєстраційних документів. 
Нагадуємо! Документи необхідно відправити 

до ДпРЦОЯО поштою. 



 
  

 

Після обробки в ДпРЦОЯО реєстраційних 
документів вам буде надіслано: 

 

Сертифікат 
учасника 

ЗНО 2013 та ін. 
(січень – березень) 

 
Запрошення- 
перепустка  

(травень)  



 
  

Помилки, яких необхідно 
уникнути під час 

оформлення 
реєстраційних документів ! 



 
  

Помилки, що приводять до відмови в 
реєстрації 

У таких випадках 
ДпРЦОЯО надсилає 

абітурієнтові 
рекомендованим 

поштовим 
відправленням 

умотивовану відмову  
в реєстрації разом  
з документами,  
що додавалися 

абітурієнтом до заяви-
реєстраційної картки 

Подання не всіх 
документів, 

необхідних для 
здійснення 
реєстрації 

Неналежне 
оформлення 
комплекту 

реєстраційних 
документів 

Зазначення  
в заяві - 

реєстраційній 
картці 

недостовірних 
даних 

Неможливість створення особливих 
(специфічних) умов проходження 
зовнішнього оцінювання відповідно  

до висновку закладу охорони здоров’я 

Подання заяви 
пізніше 

встановленого 
терміну (визначається 

за відтиском 
штемпеля 

відправлення на 
поштовому конверті) 



 
  

Найбільш поширеними у 2012 році 
були такі помилки: 

 ВІДСУТНІСТЬ ПІДПИСУ ПІД ЗАЯВОЮ – 47 % від загальної кількості відмов; 
 
 НАДАННЯ НЕПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТІВ (відсутність фотокарток 

або надання неякісних фотокарток, відсутність копій паспортного документа, атестата  
про повну загальну середню освіту або довідки з навчального закладу, відсутність копії 
документа, що підтверджує зміну персональних даних у документах) –   

28 % від загальної кількості відмов; 
 
 НЕНАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОФОРМЛЕНІ ДОВІДКИ З НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

(без підтвердження факту здобуття особою повної загальної середньої освіти до кінця 
поточного навчального року або з датою здобуття освіти не в 2012 році) –  

6,4 % від загальної кількості відмов; 
 
 ВІДСУТНІСТЬ ТЕКСТУ ЗАЯВИ В ЗАЯВІ-РЕЄСТРАЦІЙНІЙ КАРТЦІ АБО НАПИСАННЯ 

ТЕКСТУ ЗАЯВИ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ (без зазначення факту ознайомлення заявника 
із Порядком проведення ЗНО в 2012 році та без надання згоди на обробку персональних 
даних у процесі проведення зовнішнього оцінювання та вступу до вищих навчальних 

закладів України) –  6 % від загальної кількості відмов; 
 
 НАДАННЯ КОПІЇ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ ОСОБАМИ, ЯКІ ЗА ВІКОМ МАЛИ 

ОТРИМАТИ ПАСПОРТ – 3 % від загальної кількості відмов. 



 
  

Співвідношення підстав для прийняття 
регламентною комісією ДпРЦОЯО рішення  

про відмову в реєстрації у 2012 році

7 20 
45 

281 

710 
Неможливість створення особливих 

(специфічних) умов проходження 

ЗНО згідно з висновком закладу 

охорони здоров'я 

Подання заяви пізніше встановленого 

строку 

Інші причини (комбинації 

поппередніх) 

Подання не всіх документів, 

необхідних для здійснення реєстрації 

Неналежне оформлення комплекту 

реєстраційних документів 



 
  

 
 

 
Допуск до пункту тестування 

здійснюватиметься за такими документами: 
 
 

Сертифікат ЗНО 2013 року 
 
Паспорт або свідоцтво про 

народження (документ, що зазначено в 
Сертифікаті ЗНО 2013 року) 

 
Запрошення-перепустка 

 



 
  

 
 

 

Важливо знати 
 

Запізнення до пункту тестування  
хоча б на хвилину позбавляє абітурієнта 
права складати ЗНО 2013 з відповідного 

предмета!  
 

Без сертифіката ЗНО 2013 року  
та документа, за яким здійснено 

реєстрацію (паспорт, свідоцтво  
про народження),  

абітурієнта до пункту тестування  
не допустять! 



 
  

ВАЖЛИВО !!! 

Порушення обов’язків 
приводять  

до анулювання 
результатів тестування 

Учасники ЗНО мають права 
та обов’язки, з якими  

ви повинні ознайомитися 



 
  

Найбільш типові порушення 

Використання 
рукописних 
допоміжних 
матеріалів  

Наявність в абітурієнтів або 
використання під час процедури 

технічних засобів (мобільних 
телефонів, калькуляторів)   

 



 
  

Визначення результатів ЗНО  

Оцінка учасника ЗНО 
за шкалою 100–200 балів  

є рейтинговою 
оцінкою,  

що визначається 
місцем його 

результату (його 
рейтингом) серед 
результатів інших 

учасників 

Оцінка за шкалою 
100–200 балів 
розраховується  

на основі тестових 
балів учасника ЗНО 

за допомогою 
комп’ютерних 

програмних засобів 



ПІДГОТОВКА 

 до ЗНО  



З програмами та 
характеристиками ЗНО 2013 ви 
маєте можливість ознайомитися 

на нашому сайті у розділі 
«Підготовка до ЗНО» 

(dneprtest.dp.ua) 





 
  

Шановні майбутні абітурієнти! 
 

Успішна здача ЗНО, вступ до 
омріяного ВНЗ – це доленосна 

подія у вашому житті.  
 

Тому бажаємо вам якнайшвидше 
визначитися  

з майбутньою професією, обрати ВНЗ, 
ретельно готуватися і успіх вас 

обов’язково чекатиме! 



ПРО НАС 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 
Поштова адреса: 

вул.Новоселівська, 27, м. Дніпропетровськ,49083 
 

адреса сайту http://www.dneprtest.dp.ua 
 

Телефони: (056)790-24-99, (056)790-24-97 (факс) 
e-mail: rc.dnepr@testportal.com.ua 

http://www.dneprtest.dp.ua/


 

ДЯКУЄМО 
ЗА УВАГУ! 


