
Визначення результатів 
пробного ЗНО-2018 



Шановні майбутні абітурієнти! 

 До 26 березня 2018 року Ви мали 
можливість увести відповіді на завдання 
пробного ЗНО з української мови і літератури 
до сервісу «Визначення результатів пробного 
ЗНО»*.  
 *Результати за шкалою 1 – 12 та шкалою 100 – 
200 отримали лише ті особи, які ввели свої відповіді до 
сервісу визначення результатів. Робочою групою 
Українського центру оцінювання якості освіти з питань 
установлення порога «склав/не склав» та визначення 
результатів учасників пробного ЗНО за рейтинговою 
шкалою 100 – 200 балів визначено поріг «склав/не склав»  
з української мови і літератури, що становить  
24 тестових бали.  



УВАГА!  
 З 30 березня 2018 року в Ваших 
особистих кабінетах оприлюднено 
результати пробного тестування  
з української мови і літератури. 
 Завантажте картку учасника 
пробного ЗНО з української мови  
і літератури та ознайомтеся з 
результатами тестування. 



 Для того, щоб дізнатися результат тестування  
з української мови і літератури, увійдіть до власного 
«Особистого кабінету» за допомогою логіну та паролю. 

zno2018 

Приклад 



Натисніть кнопку: 
«Отримання результатів».   



Натисніть кнопку:  
«Завантажити картку результатів учасника». 

Приклад 



Приклад 

Ознайомтеся 
з карткою 

результатів. 







Правильні відповіді до завдань тесту з української мови і літератури 







Якщо Ви не встигли заповнити 
електронні бланки, самостійно 

визначте кількість набраних 
тестових балів. Це можливо 

зробити з допомогою 
вищенаведених таблиць та схем. 



З 31 березня до 
02 квітня 2018 року 

Вам буде надана можливість 
увести до сервісу 

«Визначення результатів», 
відповіді на завдання з інших 

предметів пробного ЗНО.  



Для визначення результату тестування, увійдіть до 
власного «Особистого кабінету»  
за допомогою логіну та паролю. 

zno2018 

Приклад 



Натисніть кнопку: 
«Отримання результатів».   



Натисніть кнопку 



Заповніть в електронній формі бланк відповідей типу 
А та бланк відповідей типу Б (якщо Ви проходили 
пробне ЗНО з математики або іноземної мови). 

Приклад 



Перенесіть відповіді, надані Вами під час проходження пробного ЗНО, з 
паперового бланка відповідей типу А, до електронної форми. Перевірте 
правильність уведеної інформації та натисніть кнопку «Зберегти». 

Приклад 

Увага! 
Після збереження 

даних внесення 
змін буде 

недоступним! 



 Щоб заповнити бланк відповідей типу Б, 
виконайте таку послідовність дій: 
1) ознайомтеся зі Схемою оцінювання завдання 
відкритої форми з розгорнутою відповіддю 
(далі – Схема), що розміщена в інформаційному 
бюлетені, який Ви отримали в пункті 
проведення пробного ЗНО; 
2) використовуючи вищезазначену Схему, 
самостійно оцініть виконання завдання 
відкритої форми з розгорнутою відповіддю за 
кожним із критеріїв (за можливості Ви можете 
звернутися за допомогою до вчителя 
(викладача, наставника). 



Натисніть кнопку  
«Заповнити бланк Б». 



 Зазначте бал за кожним із критеріїв, перевірте 
правильність уведеної інформації та натисніть кнопку 
«Зберегти». 

Приклад 

Увага! 
Після збереження даних внесення  

змін буде недоступним! 



Ознайомитися з результатами 
тестування буде можливо 

з 06 квітня 2018 року.  


