
Зовнішнє незалежне

оцінювання – 2019



Нормативні документи, що регулюють 

проведення ЗНО у 2019 році

• НАКАЗ Міністерства освіти і науки України 22.08.2018
№931 "Деякі питання проведення в 2019 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти" (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 11 вересня 2018 р. № 1030/32482)

• НАКАЗ Міністерства освіти і науки України 28.09.2018
№1036 "Про підготовку до проведення в 2019 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти"



Нормативні документи, що регулюють 

проведення ЗНО у 2019 році

План спільних дій Управління освіти і 
науки Черкаської обласної державної 
адміністрації та Київського регіонального 
центру оцінювання якості освіти щодо 
організаційно-методичного супроводу

зовнішнього незалежного оцінювання 2019 
року, апробації тестових завдань, 
сертифікації педагогічних працівників 
початкової школи, вступних випробувань 
для вступу на другій (магістерський) рівень 
вищої освіти



ЗНО у 2019 році

Кожен зареєстрований учасник має право скласти ЗНО не 
більше як з чотирьох навчальних предметів:

 Українська мова і література

 Історія України

 Математика

 Біологія

 Географія

 Фізика

 Хімія

 Англійська мова

 Іспанська мова

 Німецька мова

 Французька мова



ЗНО у 2019 році

Для випускників старшої школи закладів загальної

середньої освіти результати зовнішнього

незалежного оцінювання з трьох навчальних

предметів зараховуватимуться як результати

державної підсумкової атестації за освітній рівень

повної загальної середньої освіти:

 українська мова і література (українська мова)

математика або історія України (період ХХ -

початок ХХІ століття)

 один з навчальних предметів (за вибором 

випускника)



ЗНО у 2019 році

У 2019 році учні (слухачі, студенти) закладів

професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які

в поточному році здобудуть повну загальну середню

освіту, проходитимуть державну підсумкову атестацію

(за освітній рівень повної загальної середньої освіти) у

формі ЗНО з 2 предметів:

українська мова і література

(українська мова)

математика або історія України 

(період ХХ - початок ХХІ століття) за 

вибором



ЗНО у 2019 році

Для проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання з англійської, іспанської, німецької, 

французької мов використовуються завдання 

сертифікаційних робіт 

(предметні тести) двох рівнів складності: 

профільного та академічного (стандарту)



ЗНО в 2019 році

ЗНО та ДПА з іноземних мов у 2019 році 

Містить частину  «Аудіювання»



Відповідальним за ЗНО в окрузі

Календарний план підготовки та проведення ЗНО у 2019 році:

До 27 грудня 2018 року – консультації та контроль за

оновленням керівниками закладів освіти інформації в

довідниках закладів освіти, що містяться в

інформаційно-телекомунікаційній системі Українського

центру оцінювання якості освіти



Відповідальним за ЗНО в окрузі

Календарний план підготовки та проведення
ЗНО у 2019 році:

До 21 січня 2019 року – добір осіб, 
відповідальних за формування комплектів
реєстраційних документів, учнів (слухачів, 

студентів), які складатимуть державну
підсумкову атестацію у формі зовнішнього

незалежного оцінювання



Відповідальним за ЗНО в окрузі

Календарний план підготовки та проведення ЗНО у

2019 році:
До 01 лютого 2019 року – підготовка осіб, 
відповідальних за формування комплектів

реєстраційних документів, учнів (слухачів, студентів), 
які складатимуть державну підсумкову атестацію у

формі зовнішнього незалежного оцінювання



Відповідальним за ЗНО в окрузі

Календарний план підготовки та проведення ЗНО у 2019 
році:

05 лютого – 18 березня 2019 року

формування та відправлення реєстраційних

документів учнів (слухачів, студентів), які

складатимуть державну підсумкову атестацію у

формі зовнішнього незалежного оцінювання



Відповідальним за ЗНО в окрузі

Календарний план підготовки та
проведення ЗНО у 2019 році:

05 лютого – 25 березня 2019 року

унесення за вимогою учасників зовнішнього
незалежного оцінювання змін до

реєстраційних даних (перереєстрація)



Пробне зовнішнє незалежне 

оцінювання

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання – це

добровільне тестування осіб, що мають намір

вступати до закладів вищої освіти

Мета пробного ЗНО – ознайомлення з

процедурою проведення зовнішнього

незалежного оцінювання



Пробне зовнішнє незалежне 

оцінювання

• Наказ Міністерства освіти і науки України від
11.12.2015 року № 1277 «Положення про
проведення пробного зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних досягнень випускників
навчальних закладів системи загальної
середньої освіти»

• Наказ Українського центру оцінювання якості
освіти від 12.10.2018 № 154 «Про проведення
пробного зовнішнього незалежного оцінювання
в 2019 році»



Пробне зовнішнє незалежне 

оцінювання

Програма реєстрації буде відкрита з 9.00 год 8 по 

18.00 год 31 січня 2019 року

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Січень 2019
Учасники реєструються самостійно!



Пробне зовнішнє незалежне 

оцінювання

Реєстрація на сайті Київського РЦОЯО

https://kievtest.org.ua



Пробне зовнішнє незалежне 

оцінювання

Оплатити участь у пробному ЗНО потрібно 
до 3 лютого 2019 року

У разі неявки учасника на пробне зовнішнє 
незалежне оцінювання з будь-якої причини 

сплачені кошти не повертаються!



Пробне зовнішнє незалежне 

оцінювання

Українська 

мова і 

література

16 березня 
Математика, 

історія України, 

біологія, 

географія, 

фізика, хімія, 

англійська, 

німецька, 

французька, 

іспанська мови

23 березня 

Увага! Кожен учасник зможе взяти участь лише в одному 
тестуванні в день проведення пробного ЗНО



Пробне зовнішнє незалежне 

оцінювання

Запрошення з інформацією про час і місце 

проходження пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання будуть розміщені в 

«Особистому кабінеті учасника ПЗНО»

до 25 лютого 2019 року



Відповідальним за 

ЗНО в окрузі

Підбір і реєстрація працівників пунктів 
проведення пробного ЗНО 

Навчання – з новозалученими працівниками.

Інструктаж – з особами, які брали участь у роботі
пунктів ЗНО впродовж 2016-2018 рр.

* Програми для навчання та

інструктажу персоналу будуть
розміщені на сторінці
відповідального



Відповідальним за 

ЗНО в окрузі

Підбір і реєстрація працівників пунктів 
проведення пробного ЗНО 

До 25.12 – передати інформацію про фахівця з роботи
у Програмному Комплексі КРЦОЯО (може бути сам
відповідальний за ЗНО)

До 01.01 – отримати новий логін і пароль доступу до
ПК КРЦОЯО (старі недійсні)

З 01.01 – запрацює Програмний Комплекс КРЦОЯО



Відповідальним за 

ЗНО в окрузі

Інформаційні матеріали для 

учнів будуть передані 

керівникам ЗЗСО до кінця 

семестру



Інформаційна підтримка

вул. Міста Шалетт, 1А

м. Київ, 02192

(для листування: а/с 86, 

м.Київ, 02192)

(044) 360-70-04

(044) 361-42-17

zp@kievtest.org.ua

kievtest.org.ua




