
Нормативні документи, 
які регламентують проведення ЗНО у 2019 році

❑ Постанова Кабінету міністрів від 8 липня 2015 р № 553  “Порядок проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти”

❑ НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ № 931 від 22.08.2018 р.

“Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року

❑ НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ № 1036 від 28.09.2018 р. “Про підготовку до проведення в 2019 

році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти ”

❑ НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 25 від 10.01.2017 р.

“Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти”

❑ НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 1096 від 11.10.2018 р. 

“Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти”

❑ НАКАЗ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ № 154 від 12.10.2018 р. “Про проведення 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році”



Особливості 
зовнішнього незалежного оцінювання 

у 2019 році

✓ Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 
проводитиметься з 21 травня до 13 червня 2019 р.

✓ 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 мова, 
• іспанська мова, німецька мова, французька мова.

✓ У 2019 році для конкурсного відбору для здобуття ступенів вищої освіти будуть прийматися сертифікати 
ЗНО 2017, 2018, 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької, іспанської мов. 

✓ Оцінки з англійської, французької, німецької, іспанської мов для конкурсного відбору  для здобуття ступенів 
вищої освіти приймаються  лише сертифікати  ЗНО 2018, 2019 років.

✓ Переклад тестів з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії буде здійснено кримськотатарською, 
молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами.



Календар ЗНО-2019

05.02 –

25.03.2019  

05.02 -

25.03.2019 

Внесення змін до 
реєстраційних даних 

(перереєстрація)

До 30.04.2019  
Розміщення 

запрошень-перепусток 
на інформаційних 

сторінках учасників

21.05 -
13.06.2019  

Проведення 
основної сесії ЗНО

До 
25.06.201

9  

Розміщення 
результатів 

ЗНО на 
інформаційни

х сторінках 
учасників



Математика
Англійська 

мова

Українська мова 
і література

Німецька Історія України Хімія

Географія

ФізикаБіологія

Іспанська

Французька

Календар проведення ЗНО-2019
21.05

23.05

27.05

28.05

06.06

04.06

11.06

30.05

13.06

4 
предмети 
ЗНО – max



Математика
Англійська 

мова

Українська мова 
і література

Німецька Історія України Хімія

Географія

ФізикаБіологія

Іспанська

Французька

Правильні відповіді ЗНО-2019
До 22.05

До 
24.05

До 
28.05

До 29.05

До 07.06

До 05.06

До 12.06

До 
31.05

До 
14.06



Математика
Англійська 

мова

Українська мова 
і література

Німецька Історія України Хімія

Географія

ФізикаБіологія

Іспанська

Французька

Установлення порога «склав/несклав» та 
визначення результатів ЗНО

До 
13.06

До 
13.06

До 
19.06

До 
19.06

До 
19.06

До 
24.06

До 
24.06

До 
13.06

До 
24.06



Математика
Англійська 

мова

Українська мова 
і література

Німецька Історія України Хімія

Географія

ФізикаБіологія

Іспанська

Французька

Розміщення на інформаційних сторінках учасників результатів 
ЗНО. Передання закладам освіти відомостей результатів 

ДПА в електронному вигляді
До 

14.06

До 
14.06

До 
20.06

До 
20.06

До 
20.06

До 
25.06

До 
25.06

До 
14.06

До 
254.06



Програми ЗНО

Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам зовнішнього 
незалежного оцінювання, затвердженим наказом Міністерства 
освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77 «Про 
затвердження програм зовнішнього незалежного оцінюванню для 
осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної 
середньої освіти» (ці ж програми були чинними під час 
розроблення тестових завдань 2018 року)

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-02-15/5090/nmo-77.pdf


ЗНО = ДПА

Три предмети 

1. Українська мова і література (українська мова)
2. Математика або історія України (період ХХ – ХХІ століття)
3. Один навчальний предмет за вибором випускника з 

переліку:
історія України, математика, біологія, географія, 
фізика, хімія, а також англійська, іспанська, німецька 
або французька мова



ЗНО = ДПА

У разі проходження ДПА у формі ЗНО з іноземної мови, 
випускники старшої школи закладів загальної середньої 
освіти, які вивчали цю іноземну мову:
на рівні стандарту або академічному рівні, отримують оцінку 
за державну підсумкову атестацію за результатами 
виконання завдань 1–32 і 49–59 (43 завдання);
на профільному рівні, отримують оцінку за державну 
підсумкову атестацію за результатами виконання усіх 
завдань тесту (59 завдань).



Реєстрація на ЗНО - 2019

1. Визначитися із переліком предметів ЗНО, необхідних для вступу
(Правила прийому до ВНЗ 2019 року).

2. Підготувати документи:

• копію документа, що посвідчує особу (паспорт);

• дві однакові фотокартки розміром 3х4 із зображенням, що
відповідає досягнутому віку.



З 05 лютого 2019 року необхідно відкрити сторінку “Реєстрація-2019”, розміщену на сайті 

Українського ЦОЯО 

(www.testportal.gov.ua) 



Попрацювавши із програмою,

сформувати та роздрукувати

реєстраційну картку.

Додати:
- копію паспортного документа;

- 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.



Подає адміністрації навчального закладу, у якому

він навчається, комплект реєстраційних документів
(реєстраційну картку, копію паспортного документа)

Відповідальна особа НЗ має надіслати на адресу  

ХРЦОЯО список осіб, які мають проходити ДПА 

та комплекти їхніх реєстраційних документів

Випускник школи поточного року, 

учень (слухач, студент) ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а. Випускник минулих років

Самостійно 

надсилає на адресу 

Харківського РЦОЯО 

реєстраційні документи 

рекомендованим листом

або



Харківський РЦОЯО надсилає комплект реєстраційних документів в 
індивідуальному конверті рекомендованим листом:

➢ випускникам поточного року за адресою закладу освіти, де вони навчаються. 
Вручення індивідуальних конвертів забезпечує заклад освіти;

➢ випускникам минулих років за адресою, зазначеною в реєстраційній картці.

Вміст конверта: 

1. Сертифікат 

2. Реєстраційне повідомлення

3. Інформаційний бюлетень

3Для кожного учасника на веб-сайті УЦОЯО створюється 

інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за 

номером Сертифіката та PIN-кодом, указаним у ньому. 1

Розміщення на інформаційних сторінках 

запрошень-перепусток до 30.04.2019 



У день проходження ЗНО

❑ НЕ ЗАПІЗНЮВАТИСЯ

❑ Кожен учасник на вході до пункту ЗНО повинен 
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.

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)

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)



В аудиторії тестування

➢Переконайтеся, що прізвище, ім’я, по батькові, указані в 
індивідуальній паперовій наліпці, наклеєній на 
робочому столі, є ідентичними з Вашими особистими 
даними.

➢Номер Вашого робочого місця, сертифікаційної роботи
та наліпки зі штрих-кодом на бланку повинні бути 
однаковими.

➢ Будьте уважними, позначаючи номер сертифікаційної 
роботи.



Учасник ЗНО повинен залишити речі, що не передбачені 
процедурою зовнішнього оцінювання (верхній одяг, 
парасольки, сумки, книжки, калькулятори, вимкнуті 
мобільні телефони, інші електронні прилади), у 
спеціально відведеному місці. 

Учаснику ЗНО необхідно взяти із собою за робоче місце 
документи та дві-три ручки з чорнилом чорного кольору, 
а також за бажанням маленьку прозору пляшечку з 
питною водою.

В аудиторії тестування



Протягом часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, учасник 

зобов'язаний:

не мати при собі засобів зв'язку, пристроїв зчитування,

обробки, збереження та відтворення інформації;

не мати при собі друкованих та рукописних матеріалів, 

інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою;

не заважати іншим учасникам ЗНО виконувати сертифікаційну роботу.

Порушники позбавляються права продовжувати роботу над тестом, а їх результати тестування 

анулюються.



Контроль за наявністю в учасників 
заборонених технічних засобів

В аудиторіях пункту ЗНО за допомогою металодетектора може проводитися контроль за дотриманням учасниками 

вимоги щодо заборони мати при собі та/або на робочому місці

засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, 

а також окремі елементи, які можуть бути складовими технічних засобів чи пристроїв. 

Такий контроль здійснюється уповноваженою особою та відповідальним за пункт проведення ЗНО із залученням 

працівника поліції охорони. 

(НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 25 від 10.01.2017 р. «Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти»)



Пробне ЗНО-2019

Реєстрація – з 8 до 31 січня на сайті ХРЦОЯО

Проведення
з української мови і літератури - 16  березня, 

з історії України, математики, біології, географії, 
фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, 

іспанської, німецької та французької) — 23 
березня.



У день проходження пробного ЗНО

❑У зазначений у запрошенні-перепустці день та час потрібно з’явитися на пункт пробного ЗНО
(створюється в кожному районному центрі області).

До 25.02.2019 запрошення-перепустку буде розміщено в електронному варіанті на інформаційній сторінці 
“особистий кабінет” на сайті ХРЦОЯО.

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

➢ запрошення-перепустку;

➢ паспорт (свідоцтво про народження).

❑ 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.



Результати пробного ЗНО

Учасник, за бажанням, уводить відповіді, позначені в його бланку відповідей до сервісу «Визначення результатів 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання» 

(з інформаційної сторінки «особистий кабінет»)

Оголошення результатів пробного ЗНО

22.03.19 - з української мови і літератури 29.03.19 - з усіх інших предметів

Оприлюднення правильних відповідей на сайті УЦОЯО www.testportal.gov.ua

19.03.19 - з української мови і літератури 26.03.19 - з усіх інших предметів

Уведення відповідей до сервісу "Визначення результатів пробного ЗНО"

16-18.03.19 - з української мови і літератури 23-25.03.19 - з усіх інших предметів



Інформаційна підтримка 

ХРЦОЯО
Телефон:

(057) 705-07-37

097 83 23 496

Сайт ХРЦОЯО: 

www.zno-kharkiv.org.ua

Електронна пошта: 

office@zno-kharkiv.org.ua

Адреса:

майдан Свободи, 6, офіс 463, м. Харків, 61022

http://www.zno-kharkiv.org.ua/
mailto:office@zno-kharkiv.org.ua

