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Зовнішнє незалежне оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти, проводитиметься  

з 22.05 до 13.06.2018 р. 
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 Кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного 

оцінювання має право скласти тести не більш як із 

чотирьох навчальних предметів (українська мова і 

література, історія України, математика, біологія, 

географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та 

французька мови) 

 

 Переклад тестів з історії України, математики, біології, 

географії, фізики, хімії буде здійснено 

кримськотатарською, молдовською, польською, 

російською, румунською, угорською мовами  

 (із урахуванням реєстраційних даних учасників ЗНО) 
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Для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 

2018 року зараховуються  як оцінки за державну підсумкову атестацію 

результати ЗНО з трьох предметів:  

 

1 предмет  українська мова і література (українська мова)  

 

2 предмет  математика  АБО історія України (період ХХ – поч. ХХІ ст.) 

 

3 предмет                   на вибір учасника 

 
 
історія України, біологія, географія, 

фізика, хімія, англійська мова, 

іспанська мова, німецька мова, 

французька мова 

математика, біологія, географія, 

фізика, хімія, англійська мова, 

іспанська мова, німецька мова, 

французька мова 
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Формування та відправлення до КРЦОЯО комплектів 

реєстраційних документів буде тривати   

з 06.02 до 19.03.2018 р. 
 

 

  

 

 Для реєстрації особа повинна підготувати такі документи: 
 

 копію паспортного документа (паспорт, ID-картка ) 

 

 дві однакові фотокартки для документів  розміром 3 х 4 см із зображенням, 
що відповідає досягнутому віку 
 

 Висновок, наданий органами або закладами охорони здоров'я, про необхідність створення 
особливих (спеціальних) умов для проходження ЗНО (для осіб з особливими освітніми потребами) 

 

 Копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації, 
- для особи, яка подає документи, оформлені іноземною мовою 

 

            Для випускників минулих років – копію документа про повну загальну освіту 

            Під час реєстрації необхідно зазначити адресу, за якою може бути надіслана  
    кореспонденція 
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      Відкрити сторінку “Реєстрація-2018”, розміщену на сайті КРЦОЯО  

(http://kievtest.org.ua/),  

 ввести персональні дані, сформувати реєстраційну картку 
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        Роздрукувати бланк реєстраційної картки, 

         перевірити правильність зазначених у ній даних 

                    Оформити її відповідно до вимог, 
                       наклеїти дві фотокартки розміром 3х4 см 

 

Випускник ЗНЗ 2018 року, ПТНЗ 

 та ВНЗ І-ІІ р.а. Випускник минулих років  

 

                    Подає відповідальній особі в навчальному закладі  

                    комплект реєстраційних документів  

                 (реєстраційну картку, копію паспортного документа)   

                      Відповідальна особа має принести або надіслати на  

                      адресу  КРЦОЯО список осіб, які мають проходити ДПА,  

        та комплекти їхніх реєстраційних документів 

Самостійно надсилає на адресу  
КРЦОЯО  

реєстраційні документи  
рекомендованим листом 
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КРЦОЯО надсилає комплект реєстраційних 

документів в індивідуальному пакеті: 
 

 випускникам ЗНЗ поточного року та учням 

(слухачам, студентам) ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а.  на 

адресу навчального закладу, де вони навчаються 
 

 випускникам минулих років на адресу, зазначену в 

реєстраційній картці, рекомендованим листом 

Вміст конверта:  
 

1. Сертифікат  

2. Реєстраційне повідомлення 

3. Інформаційний бюлетень 

Для кожного учасника  на  

веб-сайті КРЦОЯО створюється 

інформаційна сторінка, доступ до якої 

здійснюється за номером Сертифіката та  

PIN-кодом, указаним у ньому 
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  НЕ ЗАПІЗНЮВАТИСЯ  

  На вході до пункту ЗНО пред’явити такі документи: 

 Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал)  

 Паспорт або інший документ, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті 

(оригінал) 

 Запрошення-перепустку для участі в ЗНО  

(до 30.04.18 будуть розміщені на інформаційних сторінках) 

ЗАПРОШЕННЯ-ПЕРЕПУСТКА № _________ 

для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 

(Прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта)  

Для складання тесту з      (назва предмета тестування)            

запрошуємо Вас прибути (дата тестування) не пізніше 10 год. 50 хв. до пункту 

тестування, що розташований за адресою: 

(адреса місця розташування пункту тестування) 

(повна назва пункту тестування)   

Для складання тесту з      (назва предмета тестування)            

запрошуємо Вас прибути (дата тестування) не пізніше 10 год. 50 хв. до пункту 

тестування, що розташований за адресою: 

(адреса місця розташування пункту тестування) 

(повна назва пункту тестування) 

Для складання тесту з      (назва предмета тестування)            

запрошуємо Вас прибути (дата тестування) не пізніше 10 год. 50 хв. до пункту 

тестування, що розташований за адресою: 

(адреса місця розташування пункту тестування) 

(повна назва пункту тестування) 
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 Для проведення ЗНО з англійської, іспанської, німецької та французької 

мов використовуються завдання сертифікаційних робіт двох рівнів 

складності:  АКАДЕМІЧНОГО рівня та ПРОФІЛЬНОГО рівня 

 Випускники ЗНЗ 2018 року, які бажають зарахувати результати ЗНО з 

іноземної мови як оцінку за ДПА та вивчали цю іноземну мову на 

профільному рівні, мають складати відповідний предметний тест 

ПРОФІЛЬНОГО рівня, якщо ж вивчали цю іноземну мову на 

академічному рівні або рівні стандарту, то мають складати відповідний 

предметний тест АКАДЕМІЧНОГО рівня 

 Об’єктами контролю є розуміння мови на слух (аудіювання), читання і 

письмо, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної 

комунікації через використання мови 
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Для визначення результатів ЗНО-2018 з кожного предмета буде 

встановлено поріг “склав/не склав” тобто та кількість тестових балів, 

яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт  

 

Усі учасники ЗНО, які подолали поріг,  

отримають результат за шкалою 100 – 200 балів 
 

Для сертифікаційних робіт з різних предметів поріг “склав/не склав”  буде різний 

Розміщення результатів ЗНО на інформаційних сторінках учасників та 

відомостей ДПА в електронному варіанті на сторінках ЗНЗ: 

 до 14.06.2018 з математики, української мови і літератури,                        

іноземних мов,  біології 

 до 20.06.2018 з історії України, географії, фізики, хімії 
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 (Додаток 4 до Умов прийому на навчання                    
до закладів вищої освіти України в 2018 році           
(пп. 2 п. 6 р. І) 

НАЗВА ПРЕДМЕТА 
 ЯК ДРУГИЙ 

ПРЕДМЕТ 

 ЯК ТРЕТІЙ 

ПРЕДМЕТ 

МАТЕМАТИКА 83 43 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 26 11 

ІНОЗЕМНА МОВА 7 87 

БІОЛОГІЯ 27 17 

ФІЗИКА 3 66 

ГЕОГРАФІЯ 2 27 

ХІМІЯ 2 29 

КІЛЬКІСНИЙ РОЗПОДІЛ ВАРІАНТІВ ВИБОРУ                 
ДРУГОГО ТА ТРЕТЬОГО  КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ                                              

ЗІ 150 СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
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КОМБІНАЦІЇ ВИБОРУ ДЛЯ ТРЕТЬОГО 

КОНКУРСНОГО ПРЕДМЕТА 
ЧАСТОТА 

ФІЗИКА АБО ІНОЗЕМНА МОВА 51 

МАТЕМАТИКА АБО ІНОЗЕМНА МОВА 18 

ХІМІЯ АБО МАТЕМАТИКА 14 

ІНОЗЕМНА МОВА АБО ГЕОГРАФІЯ 13 

БІОЛОГІЯ АБО ХІМІЯ 7 

ФІЗИКА АБО БІОЛОГІЯ 6 

ХІМІЯ АБО ІНОЗЕМНА МОВА 3 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ АБО ІНОЗЕМНА МОВА  3 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ АБО ГЕОРГАФІЯ 4 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ АБО МАТЕМАТИКА 3 

МАТЕМАТИКА АБО ГЕОГРАФІЯ 4 

МАТЕМАТИКА АБО БІОЛОГІЯ  2 

АБО ГЕОГРАФІЯ, АБО ФІЗИКА, АБО ХІМІЯ 1 

АБО ФІЗИКА, АБО ХІМІЯ, АБО ІНОЗЕМНА МОВА 1 
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 Пробне ЗНО дає можливість:  
 

 ознайомитися з процедурою проведення ЗНО 

 підготуватися психологічно до проходження ЗНО 

 ознайомитися з форматами сертифікаційних робіт 

 орієнтуватися в різних формах завдань 

 розрахувати час на виконання частин сертифікаційної роботи 

 потренуватися в заповненні бланків відповідей 

 отримати результат за виконання завдань пробного ЗНО 
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 Кожен зареєстрований може скласти тести не більше ніж із двох 
предметів 

  Пробне ЗНО буде проводитися: 
 

 24.03.2018 – українська мова і література 
 

 31.03.2018 – математика, історія України, біологія, географія, 
хімія, фізика,  англійська мова, німецька мова, французька мова, 
іспанська мова 

 

 Реєстрація осіб для участі в пробному ЗНО проводитиметься  

  з 09 до 31 січня через мережу Інтернет на сайті КРЦОЯО 

                               (http://kievtest.org.ua/) 

          Реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає 

автоматичної  реєстрації для участі в основній сесії ЗНО 

Учасником пробного ЗНО зможе стати особа, яка зареєструється для його 

проходження та здійснить оплату не пізніше 07.02.2018  

(вартість пробного ЗНО  132 грн) 
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 У зазначений у запрошенні-перепустці день та час потрібно з’явитися на 

пункт пробного ЗНО 
  
 

До 01.03.2018 запрошення-перепустку буде розміщено в електронному варіанті 

на інформаційній сторінці “Особистий кабінет” на сайті КРЦОЯО 

 

  У пункті проведення пробного ЗНО учасник повинен пред’явити  
  такі документи:  

 

 паспортний документ   

 запрошення-перепустку 

 

  У разі неучасті особи в пробному ЗНО сплачені кошти не 

        повертаються.  

        Ця особа має право отримати комплект тестових матеріалів (сертифікаційну 

        роботу, бланки відповідей, інформаційний бюлетень), звернувшись у 

        триденний термін за адресою, указаною в запрошенні-перепустці 
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 Учасник, за бажанням, уводить відповіді,  позначені в його бланку 

відповідей до сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання» (з інформаційної сторінки «Особистий кабінет») 
 

 з української мови та літератури  24-26.03.2018 

 з усіх інших предметів  31.03-02.04.2018 
 

 УЦОЯО оприлюднює правильні відповіді до завдань пробного ЗНО на 

сайті www.testportal.gov.ua 

 з української мови та літератури 26.03.2018 

 з усіх інших предметів  02.04.2018 
 

 УЦОЯО оголошує результати пробного ЗНО  

 з української мови та літератури 30.03.2018 

 з усіх інших предметів 06.04.2018 

(До своїх результатів учасник буде мати доступ з власної інформаційної сторінки на 

сайті КРЦОЯО  http://kievtest.org.ua/) 
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LOGO 
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Кількість завдань 

сертифікаційної роботи 

 

60 

Робота має        частини 2 

Час виконання 150 хв 

Частина 2 

Частина 1 
Історія України ХХ – початку ХХІ ст. 

Історія України від найдавніших часів до 

кінця ХІХ ст. 

Максимальна кількість 

тестових балів 94 

Державна підсумкова атестація 
Частина 1 

Історія  України  ХХ – початку ХХІ ст. 

Завдання № 1-30 

30 завдань  -  47 балів 

Оцінка ДПА 1 – 12  балів 

ЗНО 
Усі  завдання  

сертифікаційної  роботи 

Результат  
 100-200 балів 

Визначається 
 «пороговий бал»  

Учасники, результати яких 
будуть нижчі за 

встановлений «пороговий 
бал», НЕ ЗМОЖУТЬ 

подавати результати з 
цього предмета до 

приймальних комісій ВНЗ 

Завдання з вибором 

однієї правильної 

відповіді 

№ 1-23, 31-53 

0 або 1 бал 

Завдання на 

встановлення 

відповідності 

№ 24-26, 54-56 

0, 1, 2, 3 або 4 бали 

Завдання на 

встановлення 

правильної 

послідовності 

№  27,28,57,58 

0, 1, 2 або 3 бали 

Завдання з вибором трьох 

правильних відповідей із семи 

запропонованих варіантів 

відповіді 

№ 29, 30, 59, 60 

0, 1, 2 або 3  бали 
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Кількість завдань 

сертифікаційної роботи 
 

33 

Час виконання 180 хв 

Максимальна кількість 

тестових балів 62 

Державна підсумкова атестація 

Завдання № 1-28 

Завдання № 31, 32 

30 завдань  -  52 бали 

Оцінка ДПА 1 – 12  балів 

ЗНО 
Усі  завдання  

сертифікаційної  роботи 

Результат  
100-200 балів 

Визначається 
 «пороговий бал» 

Учасники, результати яких 
будуть нижчі за 

встановлений «пороговий 
бал», НЕ ЗМОЖУТЬ 

подавати результати з 
цього предмета до 

приймальних комісій ВНЗ 

Завдання з вибором 

однієї правильної 

відповіді 

№ 1-20 

0 або 1 бал 

Завдання на 

встановлення 

відповідності 

№ 21-24 

0, 1, 2, 3 або 4 бали 

Завдання відкритої  

форми з короткою 

відповіддю 

№ 25, 26 

0, 1 або 2 бали 

№ 27-30 

0 або 2 бали 

Завдання відкритої 

форми з розгорнутою 

відповіддю 

№ 33 

0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 

балів 

Завдання відкритої 

форми з розгорнутою 

відповіддю 

№ 31, 32 

0, 1, 2, 3 або 4 бали 

Із  розгорнутою  відповіддю 
Розв’язання завдань 

у чернетці не 

перевіряються і до 

уваги не беруться 
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Кількість завдань 

сертифікаційної роботи 

 

59 

Час виконання 150 хв 

Робота має        частини 4 

Рівні складності   

для випускників   

ЗНЗ 2018 року 

Частина 1 

Частина 2 

Частина 3 

Розуміння  мови  на  слух  

(аудіювання) 

Читання 

Використання мови 

Письмо Частина 4 
Максимальна кількість тестових 

балів 72 

ЗНО 
Усі  завдання  

сертифікаційної  роботи 

Результат  
 100-200 балів 

Визначається 
 «пороговий бал»  

Учасники, результати яких 
будуть нижчі за 

встановлений «пороговий 
бал», НЕ ЗМОЖУТЬ 

подавати результати з 
цього предмета до 

приймальних комісій ВНЗ 

Профільний  рівень – 

для випускників, які  вивчали 

мову  на профільному  рівні  

та бажають  зарахувати 

результат  ЗНО  як   ДПА 

 

 Академічний рівень – 

для   випускників, які  вивчали 

мову на рівні стандарту/  

академічному рівні та 

бажають  зарахувати 

результат  ЗНО  як   ДПА  

 

 

Державна підсумкова атестація 

Академічний рівень  Профільний  рівень 

Завдання № 1-59 

Частина 1 Розуміння  мови  на  слух   

(аудіювання) 

Розділи 1-3  Завдання № 1-16 
Частина 2 Читання 

Розділи  4-6  Завдання № 17-32 
Частина 3 Використання мови 

Розділ  9  Завдання №  49-58 
Частина 4 Письмо 

Завдання № 59 

59 завдань  -  72 бали 

Оцінка ДПА 1 – 12  балів 

       43 завдання  -   56 балів 

             Оцінка ДПА 1 – 12  балів 

Завдання відкритої 

форми з розгорнутою 

відповіддю 

№ 59 

від 0 до 14 балів 

Завдання з вибором однієї 

правильної відповіді 

Розділи 1 і 3 (три варіанти 

відповіді) № 1-6, 12-16 

0 або 1 бал 

Розділ 5 (чотири варіанти 

відповіді) № 22-26 

0 або 1 бал 

Завдання на 

визначення 

правильності/ 

неправильності 

твердження 

Розділ 2 № 7-11 

0 або 1 бал 

Завдання на встановлення 

відповідності 

Розділи 4 і 6 № 17-21, 27-32 

0 або 1 бал 

Завдання на 

заповнення пропусків у 

тексті 

Розділи 7,8 і 9 № 33-58 

0 або 1 бал 

Якщо за критеріями «Змістове 

наповнення», «Використання 

лексики» або «Використання 

граматики» отримано 0 балів, 

то за все завдання 0 балів 
 

Якщо власне висловлення 

 не написано, то за 

 все завдання   0 балів 

Усі завдання  

сертифікаційної  роботи  
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 Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти  
(Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 
2011 р. № 1392) 

 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (5-11 класи) 

 Програми зовнішнього незалежного оцінювання 
(Затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 
03.02.2016 р. № 77) 

  

Програми ЗНО та 

характеристики 

сертифікаційної роботи, 

критерії оцінювання 

завдань з розгорнутою 

відповіддю з української 

мови і літератури 
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Кількість завдань 

сертифікаційної роботи 

 
58 

Робота має        частини 3 

Час виконання 180 хв 

Частина 2 

Частина 1 

Частина 3 

Українська мова 

Українська література 

Власне висловлення 

Максимальна кількість 

тестових балів 104 

Завдання з вибором 

однієї правильної 

відповіді 

№ 1-23, 29-53 

0 або 1 бал 

Завдання на 

встановлення 

відповідності 

№ 24-28, 54-57 

0, 1, 2, 3 або 4 бали 

Завдання відкритої 

форми з розгорнутою 

відповіддю 

№ 58 

від 0 до 20 балів 

Державна підсумкова атестація 

Частина 1 Українська мова 
Завдання № 1-33 

Частина 3 Власне висловлення 
Завдання № 58 

34 завдання  -  68 балів 

Оцінка ДПА 1 – 12  балів 

Власне 

висловлення, що 

не відповідає 

темі, буде 

оцінено в 0 балів 

 

 Роботу обсягом 

до 100 слів буде 

оцінено в 0 балів 

ЗНО 
Усі  завдання  

сертифікаційної  роботи 

Результат   
 100-200 балів 

Визначається 
 «пороговий бал» 

Учасники, результати яких 
будуть нижчі за 

встановлений «пороговий 
бал», НЕ ЗМОЖУТЬ 

подавати результати з 
цього предмета до 

приймальних комісій ВНЗ 
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Частина 1 «Українська мова» містить 33 завдання різних форм. Відповіді на ці 

завдання позначаються в бланку відповідей А 
 

1 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–23*, 29–33*, 34–53). 

 Завдання складається з основи та чотирьох або п’яти варіантів відповіді, з яких лише 

один правильний 

4 

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 24–28*, 54–57)  

Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами 

(ліворуч) і буквами (праворуч).  

Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») 

між інформацією, позначеною цифрами та буквами 

5 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 58*). 

 Завдання складається з основи та передбачає створення учасником ЗНО власного 

аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б 

6 

Частина 2 «Українська література» містить 24 завдання різних форм. Відповіді 

на ці завдання позначаються в бланку відповідей А 
2 

Частина 3 «Власне висловлення» містить одне завдання відкритої форми. 

Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б 
 

3 
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Для того, щоб отримати  

оцінку за шкалою від 1 до 12 балів,  

випускнику потрібно виконати: 

 завдання 1-33 (українська мова) – бланк  А 

 власне висловлення  - бланк  Б 

 

 
Бланк  А 

Бланк  Б 

Максимум 68 

балів, у тому числі 

бали за власне 

висловлення  
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Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю використовувалося для перевірки 

найскладніших умінь (аналіз, порівняння, узагальнення, наведення переконливих 

аргументів на підтвердження висловлених тез тощо). Завданням цієї форми передбачено 

створення власного аргументативного висловлення на дискусійну тему. Це завдання 

перевіряли спеціально підготовлені екзаменатори відповідно до розробленої схеми 

оцінювання на основі критеріїв змісту та мовного оформлення. А саме: 

 1. Теза: 0, 1 або 2 бали 

 2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали 

 3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали 

 3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали 

 4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали 

 5. Висновок: 0, 1 або 2 бали 

 6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали. 

 6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали 

 

За виконання такого завдання можна було отримати від 0 до 20 балів.  

Максимальна кількість балів, яку можна було отримати, виконавши правильно всі 

завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури, – 104  
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Приклад завдання 
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Приклад відповіді 

Теза 

Аргумент 

№ 1 

Приклад 

№ 1 
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Приклад відповіді 

Аргумент 

 № 2 

Приклад 

№2 

Висновок 
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 Хочете  швидко впоратися з тестом у напруженій обстановці? 

Почніть готуватися до тестування заздалегідь.  

Повторіть увесь навчальний матеріал.  

Із цією метою використовуйте підручники та посібники, рекомендовані 

Міністерством освіти і науки України 

 

 Тренуйтеся! Перед офіційним тестуванням варто виконувати 
якнайбільше  опублікованих тестів – просто заради тренування. 

 Поспішайте! Тренуйтесь із секундоміром. 

 Пропускайте! Треба навчитися пропускати складні або 
незрозумілі завдання. 

 Угадуйте! Якщо ви не впевнені у виборі відповіді,  довіряйте 
своїй інтуїції. 

 Виключайте!  Багато завдань можна швидше вирішити, якщо 
не шукати відразу правильну відповідь, а послідовно 
виключати ті, які не підходять. 

 Думайте тільки про поточне завдання! Коли ви бачите нове 
завдання, забувайте все, що було в попередньому. 
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 Читайте завдання до кінця! Поспіх не повинен призводити до того, 
що ви будете намагатися зрозуміти умови завдання за «першими 
словами» і добудовувати його закінчення у власній уяві. Через це ви 
можете зробити помилки в найлегших завданнях. 

 Не засмучуйтеся передчасно! Хороший результат можливо отримати, 
виконавши і не всі завдання. 

 Заплануйте два кола! Сплануйте середній час на кожне завдання 
таким чином, щоб за дві третини (максимум три чверті) відведеного 
часу пройти всі завдання «по першому колу». Тоді ви встигнете 
набрати максимум балів, виконуючи легкі завдання, а потім зможете 
подумати й над важкими, які вам довелося спочатку пропустити. 

 Напередодні дайте мозку відпочити, виспіться! 

 Забудьте про шпаргалки! Виявлені шпаргалки під час тестування – 
втрачений шанс  скласти тестування  й вступити до ВНЗ. Людину, що 
списує, легко виявити, бо обсяг безпосередньої пам’яті при подібному 
стресі зменшується, тому доводиться підглядати ледь не кожне слово. 
А це вже невиправданий ризик. 
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Щоб досягти мети, 

насамперед, потрібно йти 

Успіхів! 
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LOGO 

Куди звертатися за інформацією? 

    http://testportal.gov.ua/ – сайт 
Українського центру   оцінювання 
якості освіти (УЦОЯО) 

    (044) 486-09-67 – телефон гарячої 
лінії УЦОЯО 

     

 http://kievtest.org.ua/ – сайт Київського 
регіонального центру оцінювання 
якості освіти (КРЦОЯО) 

     (044) 543-89-80              телефони 

     (044) 360-70-04              гарячої лінії 

     (044) 361-42-17              КРЦОЯО 

 

     

       


