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РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО-2018
Кількість
зареєстрованих
на ЗНО

Кількість
осіб, які
взяли участь
у ЗНО

Кількість осіб,
які подолали
поріг «склав/
не склав»

2018 (%)

2017 (%)

Українська мова і література

333 173

323 358

276424

85,5%

92%

Історія України

168 929

159 454

136805

85,8%

86,6%

Математика

112 023

106 483

86689

81,4%

84%

Англійська мова

89 312

83 963

73317

87,3%

85%

Біологія

82 319

76 535

70142

91,6%

87%

Географія

79 713

74 699

65491

Хімія

21 978

19 671

17608

89,5%

81%

Фізика

23 405

20 836

17331

83,2%

77%

Німецька мова

2 359

2 131

1748

82%

77%

Французька мова

624

567

489

86,2%

79%

Іспанська мова

176

141

125

88,7%

78%

Навчальний
предмет

87,7%

91%
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ЗНО-2018. «200 БАЛІВ»
Математика

98

Хімія

72

Фізика

15

Біологія

14

Німецька мова

10

Історія України

9

Українська мова і література

7

Англійська мова

7

Географія

2

Іспанська мова

0

Французька мова

0
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2018. КЛЮЧОВІ ПРАВИЛА (БАКАЛАВРАТ)
визначений перелік конкурсних предметів (українська мова та література – обов’язковий для усіх
вступників, другий предмет фіксований, третій предмет – дві альтернативи на вибір вступника);
використання сертифікатів ЗНО 2016, 2017 та 2018 років (з іноземних мов – тільки 2018 року);
правила використання коефіцієнтів: регіональний коефіцієнт відкореговано;
сільський коефіцієнт збільшено для вступників на аграрні спеціальності;
галузевий коефіцієнт розповсюджено на заяви з другою пріоритетністю;
не більше 7 заяв на місця державного та регіонального замовлення
в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях
не більше ніж з 4-х спеціальностей (!!!кількість заяв на контракт – необмежена).
прохідний бал 150 для вступу на окремі медичні спеціальності
(стоматологія, медицина, педіатрія);
замість творчих конкурсів на деякі педагогічні спеціальності,
журналістику та окремі спеціалізації дизайну запроваджено творчі заліки
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ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРСНОГО БАЛА ПРИ ВСТУПІ
Конкурсний
бал

=

бали кожного
сертифіката ЗНО

+

середній бал
атестата

+

бал за конкурс
творчих або фізичних
здібностей

Ï

вагові коефіцієнти,
сума яких дорівнює
одиниці

Коефіцієнти визначає кожен окремий виш у правилах вступу.

Згідно з умовами прийому, вагові коефіцієнти мають становити:
для
сертифікатів
ЗНО

для
середнього
бала
атестата –

для результатів
конкурсу
розумових
і фізичних
здібностей

за призове місце на IV етапі
всеукраїнських учнівських
олімпіад із базових предметів
чи III етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнівчленів МАН України

за успішне закінчення підготовчих
курсів вишу, обсяг навчальних годин яких
становить не менш ніж 150 аудиторних годин,
а термін навчання – не менш ніж три місяці,
для вступу до цього вищого навчального
закладу на природничо-математичні та
інженерно-технічні спеціальності

не менше ніж

не більш ніж

не більш ніж

не більш ніж

не більш ніж

(max 0,25)

(max 0,05)

(max 0,05)

20%
(min 0,2)

10%
(max 0,1)

25%

5%

5%
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ПІДВИЩУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ
РК

РЕГІОНАЛЬНИЙ
КОЕФІЦІЄНТ

ГК

1,02 на відміну від 2017 року,

1,0 для

поширюватиметься також на заяви
з другою пріоритетністю

вишів Києва

1,04 для ВНЗ
у Донецькій,
Житомирській,
Кіровоградській,
Луганській, Миколаївській,
Сумській, Херсонській,
Хмельницькій, Чернігівській
областях, переміщених
закладів вищої освіти
1,02 в інших випадках

ГАЛУЗЕВИЙ
КОЕФІЦІЄНТ

СК

СІЛЬСЬКИЙ
КОЕФІЦІЄНТ

1,05 для вступників

на аграрні спеціальності

1,02 на інші спеціальності (для вступники,
які зареєстровані у селах не менше двох
років до дня завершення подачі заяв
про вступ та які здобули повну загальну
середню освіту у закладах освіти, що
знаходяться на території сіл, у рік вступу).
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СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ (БАКАЛАВРАТ)
Творчі конкурси
будуть проведені
у кілька сесій

Реєстрація
електронних
кабінетів
вступників та
завантаження
до них необхідних
документів

12.07

ЛИПЕНЬ

2.07

початок
прийому
заяв та
документів

співбесіди

вступні
іспити

26.07

20.07
14.07

21.07 22.07 25.07

подання заяв
особами, які
вступатимуть до
вишів на основі
співбесіди, вступних
іспитів або творчих
конкурсів зможуть
подавати заяви

подання заяв
особами, які
вступатимуть
на основі
сертифікатів
ЗНО

Оприлюднення
Рейтингових
списків вступників
із зазначенням
рекомендованих
до зарахування

СЕРПЕНЬ

1.08

Зарахування
вступників за
державним або
регіональним
замовленням

6.08

Зарахування
вступників, що
навчатимуться за
кошти фізичних
або юридичних
осіб (контракт)

ВЕРЕСЕНЬ

7.08

вступники,
які отримають
рекомендації, мають
виконати вимоги
до зарахування на
місця державного
або регіонального
замовлення

30.09
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РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАБІНЕТІВ ВСТУПНИКІВ
Реєстрація з 02.07.2018 за лінком htpp://ez.osvitavsim.org.ua
Внесення даних для реєстрації
електронних кабінетів:
e-mail, до якого
абітурієнт має доступ
Номер, пін-код та рік
отримання сертифіката ЗНО
Серія та номер атестату про повну
загальну середню освіту
Середній бал додатка
до вказаного атестату
(!!! розраховується самостійно
як середнє арифметичне)

За введеними даними система:
ідентифікує персону в ЄДЕБО і перевіряє
чи збігаються дані в атестаті та сертифікаті ЗНО
перевіряє чи не зареєстровано вже кабінет
за введеними даними (якщо так, то видає помилку)
створює користувача системи
(з правами роботи в електронному кабінету)
присвоює логін і пароль користувачу системи,
надсилає їх на e-mail
видає користувачу повідомлення, що логін та пароль відправлено
на пошту (чи повідомлення про помилку при введенні даних)
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2018. КЛЮЧОВІ ПРАВИЛА (МАГІСТРАТУРА)
адресний розподіл місць державного замовлення
з використанням механізмів широкого конкурсу;

ЄФВІ з іноземної мови матиме
2 складові – це «Читання»
та «Використання мови»

єдиний фаховий вступний іспит (ЄФВІ) з іноземної
мови для вступників за спеціальностями галузей знань
•
•
•
•
•
•

03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»),
05 «Соціальні та поведінкові науки»,
06 «Журналістика»,
08 Право,
24 «Сфера обслуговування»
29 «Міжнародні відносини»;

єдиний фаховий вступний іспит (ЄФВІ) з іноземної
мови та єдине фахове вступне випробування
у формі тестування (ЄФВВ) на спеціальності
•
•

081 «Право»
293 «Міжнародне право»;

до 5 заяв в електронному вигляді.

ЄФВВ передбачає виконання екзаменаційної
роботи, що містить два блоки:
•

•

тест загальних навчальних правничих
компетентностей (ТЗНПК). Він включає тестування
таких компетентностей: аналітичне мислення,
критичне мислення, логічне мислення;
тест з права. Він включає тестування з 8
базових правничих дисциплін: конституційне,
адміністративне, цивільне, цивільне процесуальне,
кримінальне, кримінальне процесуальне право
України, міжнародне публічне право
та міжнародний захист прав людини.

ОСНОВНА СЕСІЯ ЄВІ ПРОВОДИТЬСЯ 11 ЛИПНЯ, ЄФВВ – 13 ЛИПНЯ
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ВСТУП З КРИМУ ТА ДОНБАСУ
Вступ за спрощеною
процедурою через
освітні центри
«Крим-Україна»
та «Донбас-Україна»

70

освітніх
центрів

працюватиме
в 2018 році по
всій Україні

Для вступу за спрощеною системою абітурієнту потрібно:
приїхати до освітнього центру, подати заяву
та заповнити освітню декларацію;
пройти державну підсумкову атестацію з 2 предметів (українська мова,
історія України) і скласти вступний іспит з одного предмета,
визначеного ВНЗ, або творчий конкурс;
необхідно буде отримати в школі, закріпленій за освітнім центром,
тимчасову довідку – її протягом 3 місяців потрібно замінити
на документ про освіту державного зразка (атестат).
також впродовж року можна отримати додаток до атестату,
для цього треба пройти річне оцінювання на базі загальноосвітнього
навчального закладу, який закріплений за освітнім центром.
Вступати через освітні центри можуть як особи, що не мають українського
документу про освіту та сертифікатів ЗНО, так і ті, хто має такий документ
та сертифікати ЗНО 2016, 2017 або 2018 року.
У середньому процедура вступу триває близько 3-4 днів.
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СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ КРИМУ ТА ДОНБАСУ

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2018

КОНСУЛЬТАТИВНА ПІДТРИМКА

25 ЧЕРВНЯ – 17 СЕРПНЯ

номери консультативних телефонних ліній та приймальня громадян працюватимуть в робочі дні з 9:00 до 18:00
МОН (консультативні лінії)
( +38 (044) 287-89-29
( +38 (068) 951-25-13
( 0 800 504 425 –
БЕЗКОШТОВНО!
Електронні звернення
можна надсилати
на поштову скриньку
vstup2018@mon.gov.ua
Додаткові телефони:
Департамент професійної
освіти МОН (питання
вступу до ПТНЗ):
( +38 (044) 287-82-06
( +38 (044) 287-82-13

Департамент
середньої освіти
(питання щодо документів
про середню освіту)
( +38 (044) 481-47-67
( +38 (044) 481-32-07
ЄДЕБО, ДП «Інфоресурс»
(cервic підтримки з питань
реєстрації електронних
кабінетів та подання
електронних заяв):
( +38 (044) 290-18-13
( +38 (095) 281-13-54
( +38 (067) 551-2474
( +38 (093) 342-38-63
Електронні звернення
можна надсилати
на поштову скриньку
ez@inforesurs.gov.ua

Фонд «Відкрита політика»
(консультації з питань вступу
абітурієнтів з Криму та Донбасу)
«Гаряча лінія» Фонду
“Відкрита політика”
Київ
( +38 050-550-54-11
(Viber/Telegram/WhatsApp/Skype: Dostupna Osvita UA)
Краматорськ
( 0 800 50 45 22 – Безкоштовно!
( +38 066 113 93 75
( +38 097 904 71 91
Сєвєродонецьк
( 0 800 50 45 11 – Безкоштовно!
( +38 099 345 20 76
( +38 097 983 65 31
Херсон
( 0 800 50 45 70 – Безкоштовно!
( +38 097 983 65 91
( +38 095 875 74 99

Урядовий
контактний центр

1545

Адреса, за якою
відбуватиметься
ПРИЙОМ ГРОМАДЯН:
бул. Шевченка, 16, к. 117
В приймальних Комісіях
ЗВО працюватиме
технічна підтримка із
подання
заяв на вступ через
електронні кабінети
вичерпний q&a на сайті МОН

www.mon.gov.ua
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

