
Пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

«ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ» 

 

Особливості проведення ЗНО-2018 

 

 максимальна кількість предметів ЗНО – ЧОТИРИ; 

 ЗНО-2018 з іноземних мов передбачає частину «Розуміння на слух»: 

прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них; 

 сертифікат з іноземних мов – тільки 2018 р.; 

 реєстрація на ЗНО-2018 – з 06 лютого до 19 березня 2018 р.; унесення змін до 

реєстраційних даних – до 02 квітня 2018 р.; 

 до 30 квітня 2018 р. на інформаційних сторінках зареєстрованих учасників ЗНО 

буде розміщено запрошення-перепустку, у якій зазначатиметься час і місце 

проведення тестувань;  

 ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 

проводитиметься з 22 травня до 13 червня 2018 р. (основна сесія); 

 у розділі «Програми ЗНО» на сайті УЦОЯО – програми з усіх предметів; 

 випускникам старшої школи ЗНЗ 2018 р. результати ЗНО = результати ДПА з 

таких предметів: 

 українська мова і література (частина «Українська мова»); 

 математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття); 

 один із навчальних предметів з переліку (історія України, математика, 

біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька 

мова, французька мова).  

 для визначення результатів ЗНО-2018 з кожного предмета тестування буде 

встановлено «пороговий бал». 

 

ПРОБНЕ ЗНО-2018 

 

 пробне тестування – важлива складова підготовки до ЗНО-2018; 

 для участі у пробному ЗНО-2018 слід звернутися до сайту ХРЦОЯО: 

 ознайомитися з порядком реєстрації, який буде оприлюднений до 13 грудня 

2017 р.; 

 зареєструватися для участі у пробному ЗНО з 09 до 31 січня 2018 р.; 

 сплатити вартість послуги «Пробне зовнішнє незалежне оцінювання»; 

 ознайомитися на інформаційній сторінці учасника пробного ЗНО із часом і 

місцем проведення пробного ЗНО (запрошенням-перепусткою); інформація 

буде розміщена до 01 березня 2018 р.; 



 взяти участь у процедурі пробного ЗНО: з української мови і літератури – 

24 березня 2018 р., з одного із предметів з переліку (історія України, 

математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, 

німецька мова, французька мова) – 31 березня 2018 р.; 

 увести відповіді із предметів пробного ЗНО до сервісу «Визначення 

результатів пробного ЗНО»: з української мови і літератури – з 24 до 

26 березня 2018 р., з решти предметів – з 31 березня до 02 квітня 2018 р.; 

 ознайомитися на інформаційних сторінках з результатами пробного 

тестування з української мови і літератури 30 березня 2018 р., з решти 

предметів – 6 квітня 2018 р. 

 

Календар проведення ЗНО-2018 

 

Дата проведення Предмет 

22 травня Математика  

24 травня Українська мова і література  

29 травня Іспанська мова  

29 травня Німецька мова  

29 травня Французька мова  

01 червня Англійська мова 

04 червня Біологія 

06 червня Історія України 

08 червня Географія  

11 червня Фізика 

13 червня Хімія 

 

Контакти 

 

 регіон обслуговування: Харківський регіональний центр оцінювання якості 

освіти; 

 телефон інформаційної служби: (057) 705-07-37; (097) 83-23-496; 

 сайт: www.zno-kharkiv.org.ua; 

 поштова адреса: майдан Свободи, 6, к. 463, м. Харків, Харківська область, 

61022; 

 відповідальний за пункт проведення ЗНО «Полтавська державна аграрна 

академія»: корпус 4, каб. 400; (0532) 61-26-63; інформація про ЗНО-2018 у 

розділі «Вступнику» на сайті: www.pdaa.edu.ua 

 

 

 
* Інформація підготована за матеріалами сайтів УЦОЯО, ХРЦОЯО. 

http://www.zno-kharkiv.org.ua/
http://www.pdaa.edu.ua/

