КАЛЕНДАР ЗНО
24.05.

Українська мова

06.02.-19.03.

Подання реєстраційних документів
для участі в ЗНО

06.02.-02.04.

Внесення змін до реєстраційних даних

До 30.04.

Розміщення на інформаційних сторінках учасників ЗНО запрошень –
перепусток для участі в ЗНО

03.05.-21.05.

Додаткова реєстрація для участі в додатковій сесії- АТО, Криму та
неконтрольованих територій

До 15.06.2018

Оголошення результатів з математики, української мови і літератури,
іноземних мов, біології

До 21.06.2018

Оголошення результатів з історії України,
географії, фізики, хімії

 Учні (слухачі, студенти)
професійно-технічних, вищих навчальних закладів I-II рівня
акредитації обов’язково складатимуть ДПА у формі ЗНО лише з
української мови.
 Реєстрація на ДПА у формі ЗНО буде проходити в закладах
освіти, де вони навчаються
 Випускники закладів освіти 2018 року надають документи
до свого навчального закладу реєстраційна карта на сайті
http://testportal.gov.ua/
, копія паспорта, фото, медична довідка

Реєстрація вважається завершеною після отримання від ДРЦОЯО:
1. Бланку Сертифіката
2. Реєстраційної картки абітурієнта
3. Інформаційного бюлетеню - «ЗНО - 2018 рік»

 За результатами реєстрації
 буде створено інформаційну сторінку, доступ до якої
здійснюється за номером Сертифіката та PIN-кодом
 ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЧАС І МІСЦЕ ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО (до
30.04), РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО (15.06) –
 САЙТИ ПЕРШОДЖЕРЕЛА
http://testportal.gov.ua
www.test.dn.ua
 програми ЗНО,
 характеристики сертифікаційних робіт, критерії оцінювання
завдань з розгорнутою відповіддю

Сертифікаційна робота з української мови і літератури містить 58
завдань.
На виконання завдань сертифікаційної роботи відведено 180 хвилин.
Кожен учасник отримає бланки відповідей А та Б (бланк Б – для
виконання завдання з розгорнутою відповіддю).

• Д П А з української мови
№№ 1 – 23 - завдання з однією правильною відповіддю (0 або 1 бал)
№№ 24 – 28 - завдання на встановлення відповідності (0, 1, 2, 3 або 4
бали)
№№ 29 – 33 - завдання на читання й аналіз тексту з однією
правильною відповіддю (0 або 1 бал)
№ 58 - завдання з розгорнутою відповіддю (від 0 до 20 балів)

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно
виконавши всі завдання з української мови, – 68
(будуть переведені у 12-бальну шкалу).

НАПИСАННЯ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ
Завдання цієї форми виконувати, напевно, найскладніше.
Воно вимагає застосування вмінь формулювати й обстоювати
власну думку, аргументувати, наводити приклади для підтвердження
своїх думок, робити висновки, логічно й послідовно
викладати думки у зв’язному тексті.
Власне висловлення – це специфічний текст, у якому Ви обстоюєте й
доводите свою позицію у форматі, запропонованому в тестовому
зошиті.

 З одного боку такий текст є результатом Вашої творчості, він
цілком відбиває Ваші думки й переконання, свідчить про Ваші смаки
й уподобання, демонструє вашу мовленнєву вправність і рівень
культури.
 З іншого боку – це результат виконання тестового завдання, котре
передбачає задану структуру й вимагає створювати цей текст у
певному жанрі.

Зміст власного висловлення
Теза – це думка, припущення, правдивість якого треба довести.
Основні вимоги до формулювання тези:
1. Формулюється чітко і однозначно.
2. Не змінюється в процесі обґрунтування.
3. Тезу потрібно довести незаперечними доказами.

Аргументація – це наведення доказів, підстав для обґрунтування
та підтвердження висловленої тези.
Аргументація має бути переконливою: логічність доказів,
доречність аргументів, їх життєвість (конкретність, а не
абстрактність) та різноманітність.
Від тези до аргументів можна поставити запитання: “Чому?”, а
аргументи відповідають: “Тому що…”
Аргументи потрібно наводити в системі (радимо розміщувати
аргументи таким чином, щоб їх доказова сила зростала).
Потрібно навести принаймні два доречних докази.
Необхідно, щоб аргументи не суперечили один одному; у сукупності
аргументи повинні бути достатніми для обґрунтування наведеної тези.

Аргумент
підкріплено,
проілюстровано
принаймні
одним
розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури або
інших видів мистецтва.
Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії,
або із суспільно-політичного життя, або з власного життя. міркування
стосовно
шляхів
розв’язання
певної
проблеми
виявляються,
підтверджуються в особистому житті конкретних людей або в
суспільному минулому чи нинішньому житті. Учасник може
покликатися на факти з життя митців, які стосуються його суспільнополітичного життя
 У висновку резюмується чітка позиція автора, що є наслідком
усього міркування, пошуку потрібної мисленнєвої константи, яка й
конкретизується висновком.
 Допомагають оформити висновок такі слова і вирази: отже;
тож; що ж; як бачимо; підбиваючи підсумки; з огляду на сказане;
обміркувавши проблему тощо.
 Зверніть увагу на те, що кожен висновок чітко акцентує
позицію автора, навіть якщо проблема неоднозначна і знайти її
розв'язання складно.

УЗАГАЛЬНЕННЯ
 Прочитайте умову завдання.
 Визначте свій погляд на порушену в умові проблему.
 Сформулюйте тезу.
 Наведіть два-три аргументи.
 Проілюструйте думки посиланнями на приклади з худ. літератури,
історичними фактами або випадками з життя.
 Сформулюйте висновки.
 Працюючи з чернеткою, продумайте логічні зв'язки між частинами.
Перевірте правильність членування на абзаци.

 Переписуючи текст у бланк відповіді, будьте уважні.
 Перечитайте власне висловлення з метою виправлення допущених
помилок.

• http://testportal.gov.ua – розділ «Предмети ЗНО»: програмні
вимоги та характеристики сертифікаційних робіт, критерії
оцінювання, правильні відповіді, таблиці переводу тестових
балів
• http://test.dn.ua/ - сайт Донецького регіонального центру
оцінювання якості освіти
• http://93.178.252.244:8080/ - тренувальне он-лайн тестування на
сайті Львівського РЦОЯО (перевага - тренування за темами)
• Тести ЗНО минулих років онлайн - http://zno.osvita.ua/ - перевага
– можливість одразу почитати коментар: тема, правило,
правильна відповідь

Пробне ЗНО – це ваша можливість ознайомитися з процедурою
проведення зовнішнього незалежного оцінювання!
 спробувати свої сили у складанні тестів; ознайомитись на практиці
зі змістом та формою тестових завдань;
 навчитись ефективно розподіляти час на роботу із зошитом та
заповненням бланку (ів);
 попрацювати над тестами у реальному часі;
 отримати результати за шкалою 100-200 балів.

24 березня 2018 року – українська мова і література
31 березня 2018 року

Ознайомлення з інструкцією щодо реєстрації на ПЗНО-2018
З 14 грудня 2017 року на сайті ДРЦОЯО
РЕЄСТРАЦІЯ - з 9 до 31 січня 2018 року
137-140 грн

Уведення учасниками відповідей до сервісу «Визначення результатів
пробного зовнішнього незалежного оцінювання»:
• 24-26.03.2018 – українська мова і література
Учасники, які ввели свої відповіді до сервісу «Визначення результатів
пробного зовнішнього незалежного оцінювання», зможуть отримати
свої результати за шкалою 100-200 балів:
• 30.03.2018 – українська мова і література

