
Особливості 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 

в 2019 році



Нормативні документи

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року

№ 25 «Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної

середньої освіти»

(затверджено Порядок проведення ЗНО)

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2018 року

№ 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної

середньої освіти»

(затверджено Перелік навчальних предметів,

встановлено терміни проведення зовнішнього незалежного

оцінювання,

визначено учасників зовнішнього незалежного оцінювання)

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2018 року

№ 1036 «Про підготовку до проведення в 2019 році зовнішнього

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної

загальної середньої освіти»

(затверджено Календарний план підготовки та проведення

в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання

результатів навчання, здобутих на основі повної ЗСО)



оцінювання результатів навчання,

здобутих на певному освітньому

рівні, яке здійснюється спеціально

уповноваженою державною

установою (організацією)

(стаття 47 Закону України «Про освіту»)

контроль за відповідністю освітнього

рівня учнів, які здобули повну загальну

середню освіту, вимогам Державного

стандарту загальної середньої освіти

(стаття 34 Закону України «Про загальну

середню освіту»)



1. Українська мова і література 

2. Історія України 

3. Математика 

4. Біологія 

5. Географія 

6. Фізика

7. Хімія 

8. Англійська мова  

9. Іспанська мова 

10. Німецька мова 

11. Французька мова

ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ ЗНО-2019



Кожен зареєстрований учасник ЗНО 

має право скласти тести 

не більш як із 4 навчальних предметів

із Переліку



Терміни проведення

ЗНО-2019

20 травня

12 липня



21 травня

• Математика

23 травня

• Українська 
мова і 
література

27 травня

• Іспанська 
мова

• Німецька 
мова

• Французька 
мова

28 травня

• Англійська 
мова

30 травня

• Фізика

Графік проведення основної сесії 

ЗНО-2019

04 червня

• Історія 
України

06 червня

• Біологія

11 червня

• Географія

13 червня

• Хімія



Результати ЗНО з трьох навчальних

предметів зараховуються як

результати ДПА за освітній рівень

повної загальної середньої освіти

Для учнів закладів 

загальної середньої освіти, 

які в 2019 році завершують здобуття 

повної ЗСО

Українська мова

і література

(українська мова)

Математики або 

історія України

(за вибором учня)

Один із навчальних

предметів, зазначених

у переліку

(за вибором учня)



Для учнів закладів загальної 

середньої освіти, яким результат 

ЗНО з іноземної мови має 

зараховуватися як оцінка за ДПА

академічного рівня,

якщо вивчали іноземну

мову на рівні стандарту

або академічному рівні

академічного та

профільного рівнів, якщо

вивчали іноземну мову на

профільному рівні

Отримують оцінку за результатами 

виконання завдань



Результати ЗНО з двох навчальних

предметів зараховуються як

результати ДПА за освітній рівень

повної загальної середньої освіти

Для учнів (слухачів, студентів) 

закладів професійної (професійно-

технічної), вищої освіти,
які в 2019 році завершують здобуття повної ЗСО

українська мова

і література

(українська мова)

математика або історія 

України

(за вибором учня, 

(слухача, студента)



Результати ЗНО з української мови і

літератури (української мови) можуть

зараховуватися як результати ДПА

за освітній рівень повної загальної

середньої освіти

Для студентів закладів вищої освіти,
які скористалися правом повторного 

складання ДПА у формі ЗНО 

(наказ МОН України від 17.01.18 № 47)



Укладання предметних 

тестів з української мови 

і літератури, математики, 

історії України, біології 

із завданнями, 

адаптованими для осіб із 

глибоким порушенням 

зору, які використовували 

у процесі навчання 

шрифт Брайля

Переклад предметних 

тестів:

- кримськотатарською,

- молдовською,

- польською,

- російською,

- румунською,

- угорською мовами

(із урахуванням

реєстраційних даних

учасників ЗНО)

До змісту 

сертифікаційної роботи 

з іноземних мов 

включено частину 

«Розуміння мови на 

слух», яка 

передбачатиме  

прослуховування 

звукових фрагментів і 

виконання завдань до 

них

Деякі аспекти 

ЗНО-20191

2

3



У закладах освіти, де будуть створені пункти проведення 

ЗНО з іноземних мов, мають бути наявні аудіозасоби

(аудіоцентри, аудіопрогравачі, магнітоли, комп’ютери із 

акустичними системами тощо)  із розрахунку на аудиторію 

тестування один аудіозасіб



Реєстрація для участі у ЗНО триватиме

з 05 лютого до 25 березня 2019 року

УВАГА!!!

Реєстрація учнів (слухачів, студентів) закладів загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), вищої 

освіти для проходження ДПА у формі ЗНО 

можлива до 18 березня 2019 року

Змінювати реєстраційні дані 

можна буде тільки до 

25 березня 2019 року





Херсонський регіональний центр 

оцінювання якості освіти

 Наша адреса: 73026, м. Херсон, вул. Потьомкінська, 96

 Графік роботи: понеділок − четвер з 9 00 до 18 00

 п'ятниця з 9 00 до 16 45

 Обідня перерва: з 13 00 до 13 45


Телефон організаційно-технологічного відділу: (0552) 46-05-50


Сайт: http://khersontest.org.ua



Бажаємо успіху!

ГОТУЙМОСЯ ДО ЗНО-2019!


