ЗНО2019
НЕОБХІДНИЙ
ЕЛЕМЕНТ МАЙБУТНЬОГО!

Загальні відомості
У
Дніпропетровській
та
Запорізькій
областях
проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)
організовує
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ (ДпРЦОЯО, вул. Новоселівська,
27, м. Дніпро, 49083, тел.: (056) 790-24-99,
e-mail:
rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua,
сайт:
www.dneprtest.dp.ua,
сторінка у «Facebook»: Дніпропетровський РЦОЯО).

Загальне керівництво ЗНО здійснює Український центр
оцінювання якості освіти (УЦОЯО, вул. Володимира
Винниченка, 5, м. Київ, 04053, тел.: (044) 486-09-62, e-mail:
zno_info@testportal.gov.ua, сайт: www.testportal.gov.ua).

Основна нормативна база
1. Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095 (у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 533), визначено механізм проведення
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти.
2. Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на
основі повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки
України (далі – МОН України) від 10 січня 2017 р. № 25, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 27 січня 2017 р. за № 118/29986, визначено коло осіб, які можуть брати участь у ЗНО, їх права
та обов’язки, суб’єкти проведення зовнішнього оцінювання та їх функції, унормовано основні засади
проведення ЗНО.
3. Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.08.2018 № 931 «Деякі питання проведення в
2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти»
затверджено перелік навчальних предметів, із яких у 2019 році
проводиться ЗНО, перелік предметів для проходження ДПА у формі ЗНО, а також установлено строки
проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
4. Календарним планом підготовки та проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженим
наказом Міністерства освіти і науки України від 22 серпня № 931, встановлено строки реалізації
заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням ЗНО-2019, зокрема визначено строки проведення
реєстрації, перереєстрації, додаткової реєстрації осіб для участі в ЗНО, дати проведення тестувань,
строки подання заяв для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання, визначення та оголошення
результатів.
5. 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» визначено зміст сертифікаційних робіт ЗНО-2019
(ці ж програми були чинними під час розроблення тестових завдань 2018 року).

Учасники ЗНО:
– випускники старшої школи закладів
загальної середньої освіти 2019 року;
–
учні
(слухачі,
студенти)
закладів
професійної (професійно-технічної), вищої
освіти, які в 2019 році завершуватимуть
здобуття повної загальної середньої освіти;
– випускники минулих років (особи, які вже
мають повну загальну середню освіту та
планують вступати до закладів вищої освіти).

Предмети ЗНО
ЗНО у 2019 році буде проведено
з 11 навчальних предметів:
• українська мова і література;
• історія України;
• математика;
• біологія;
• географія;
• фізика;
• хімія;
• англійська мова;
• іспанська мова;
• німецька мова;
• французька мова.

Календар ЗНО
Математика – 21 травня
Української мова і література – 23 травня
Іспанська, німецька,
французька мови ̶ 27 травня
Англійська мова ̶ 28 травня
Фізика – 30 травня
Історія України – 4 червня
Біологія – 6 червня
Географія –11 червня
Хімія –13 червня

Можлива кількість
тестувань для учасників
Кожен зареєстрований
учасник ЗНО має право
скласти тести не більш як
із чотирьох навчальних
предметів

Терміни реєстрації
для участі в ЗНО
РЕЄСТРАЦІЯ ТРИВАТИМЕ З 5 ЛЮТОГО
ДО 25 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ.
Керівники закладів освіти зможуть
зареєструвати учнів (слухачів, студентів)
для проходження ДПА у формі ЗНО
до 18 березня 2019 року.
ЗМІНЮВАТИ РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ МОЖНА БУДЕ ТІЛЬКИ
ДО 25 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ (додаткового періоду для
перереєстрації учасників зовнішнього незалежного
оцінювання 2019 року не передбачено).

Скорочений алгоритм
реєстрації
1. Визначитися з тим, які саме предмети потрібні для вступу до
обраного закладу вищої освіти на ту чи іншу спеціальність. Перелік
предметів, потрібних для вступу, наведено в додатку 4 до Умов прийому
на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році (наказом МОН
України від 11 жовтня 2018 року № 1096).
2. Ознайомитися з нормативними документами, що регламентують
реєстрацію для участі в ЗНО-2019, зокрема з Порядком проведення ЗНО.
3. Підготувати пакет реєстраційних документів, оформлений згідно
з вимогами нормативних документів, що регламентують реєстрацію,
надіслати зазначений пакет рекомендованим листом у встановлені
терміни до ДпРЦОЯО.
4.
Отримати
сертифікат
ЗНО-2019.
Сертифікат
ЗНО-2019
є документом, що підтверджує факт реєстрації для участі в ЗНО
та надсилається учаснику поштою.

ЗНО та ДПА*
Результати
ЗНО
із
трьох
навчальних
предметів
зараховуються як результати ДПА ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ СТАРШОЇ
ШКОЛИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 2019 РОКУ:
– українська мова і література (українська мова);
– математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття);
– один предмет із переліку (історія України, математика, біологія,
географія, фізика, хімія, а також англійська, іспанська, німецька
або французька мови) за вибором учасника.
УЧНІ
(СЛУХАЧІ,
СТУДЕНТИ)
ЗАКЛАДІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ), ВИЩОЇ ОСВІТИ, які в 2019 році
завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти,
обов’язково проходитимуть ДПА у формі ЗНО з двох предметів:
з української мови і математики або історії України
(період ХХ – початок ХХІ століття)(за вибором учня).
Увага! *Просимо віднестися до вибору предметів ДПА з
максимальною відповідальністю та приділити йому якомога
більше уваги

Сертифікаційні
роботи
ЗМІСТ СЕРТИФІКАЦІЙНИХ РОБІТ відповідатиме
програмам ЗНО, 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)

Характеристики
Сертифікаціних робіт
Назва предмета
тестування

Час, відведений
на виконання
завдань тесту
(у хвилинах)

Кількість
тестових
завдань

Максимальна
кількість балів за
виконання усіх
завдань тесту

Українська мова
і література

180

58

104

Математика

180

33

62

Історія України

150

60

94

Фізика

180

38

60

Хімія

150

52

80

Біологія

120

48

80

Географія

150

56

94

Іноземні мови
(англійська, німецька,
французька, іспанська)

150

59

72

Частини сертифікаційних робіт ЗНО-2019,
результати виконання яких будуть
зараховуватися як результат ДПА
Кількість
завдань*

Частина тесту, що
зараховується як результат ДПА

Українська мова
і література

58

частина з української мови
(результати виконання завдань 1-33, 58
сертифікаційної роботи)

Математика

33

Історія України

60

Фізика

38

Хімія

52

Біологія

48

Географія

56

Предмет ЗНО

Іноземні мови
(англійська, німецька,
французька, іспанська)

59

результати виконання завдань
1–28, 31, 32 сертифікаційної роботи
період ХХ – початок ХХІ століття
(результати виконання завдань
1-30 сертифікаційної роботи)
результати виконання
всіх завдань сертифікаційної роботи
результати виконання
всіх завдань сертифікаційної роботи
результати виконання
всіх завдань сертифікаційної роботи
результати виконання
всіх завдань сертифікаційної роботи
Профільний рівень – результат виконання всіх завдань
сертифікаційної роботи.
Стандартний або академічний рівень – результат виконання
певної частини сертифікаційної роботи

*Результат виконання всіх завдань тесту буде зараховано як результат
ЗНО (за шкалою 100–200) під час прийому до закладів вищої освіти

ЗНО з іноземної мови
1. ЗНО З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАТИМЕ ЧАСТИНУ ЗАВДАНЬ
ЩОДО РОЗУМІННЯ МОВИ НА СЛУХ (АУДІЮВАННЯ).
2. Учасники, які оберуть іноземну мову як предмет ДПА,
отримають результат ДПА (за шкалою 1–12 балів) залежно
від рівня*, на якому вони цю мову вивчали:
- для тих, хто вивчав мову на профільному рівні, оцінкою
за ДПА буде результат виконання всіх завдань тесту.
- для тих, хто вивчав мову на рівні стандарту або
академічному, оцінкою за ДПА буде результат виконання
певної частини сертифікаційної роботи.
*У 10-х – 11-х класах усі предмети вивчають за рівнями
стандарт (академічний) і профільний. Профільний рівень
означає глибше вивчення та більшу кількість уроків з цього
предмета.

Мова тестів
За запитом учасників завдання
сертифікаційних робіт з історії
України, математики, біології,
географії, фізики та хімії буде
перекладено кримськотатарською,
молдовською, польською, російською,
румунською й угорською мовами.

САЙТ ДпРЦОЯО
про предмети ЗНО
Зверніть
увагу!
На
сайті
ДпРЦОЯО
(www.dneprtest.dp.ua)
у розділі «Предмети ЗНО» розміщено інформаційні матеріали, які
допоможуть підготуватися до ЗНО.

Інклюзивний
компонент
У 2019 році особи з порушеннями зору матимуть
можливість пройти ЗНО з української мови і літератури,
математики, історії України та біології (сертифікаційні
роботи будуть надруковані рельєфно-крапковим
шрифтом Брайля).
Крім цього, 2019 року пройде апробація
технології проведення ЗНО для осіб із глибокими
порушеннями зору, яка передбачає використання
комп’ютерної техніки та спеціальних програмних
засобів для сліпих і слабозорих людей. Апробація
відбудеться під час додаткової сесії ЗНО з української
мови і літератури, математики, історії України та
біології.

Пункти проведення
ЗНО
ЗНО
проводиться
в
пунктах
зовнішнього
оцінювання, що створюються на базі закладів загальної
середньої, професійної (професійно-технічної), вищої
освіти.
До 30 квітня 2019 року зареєстровані учасники
зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок*
запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце
проведення тестувань.
*Після реєстрації для кожного учасника ЗНО на сайті УЦОЯО створюється
інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером
Сертифіката ЗНО-2019 та PIN-кодом, указаним у ньому

Особливості визначення
результатів
Для визначення ЗНО-2019 з кожного предмета буде
встановлено «пороговий бал», тобто та кількість тестових балів, яку
може набрати мінімально підготовлений абітурієнт.

Засідання з визначення порогового бала транслюється
онлайн. У 2019 році пороговий бал з математики, української мови
і літератури, фізики буде визначено до 13 червня, з іноземних мов,
біології – до 19 червня, з історії України, географії, хімії – до 24
червня.
Учасники тестування, які не подолають «поріг», не зможуть
використати результат зовнішнього оцінювання з цього предмета
для вступу до закладів вищої освіти.
Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від
«порогового бала», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів
і матимуть право брати участь у конкурсному відборі під час
вступу на навчання.

Оголошення
результатів ЗНО
• математика, українська мова
і література, фізика – до 14 червня,
• іноземні мови та біологія –
до 20 червня,
• з історія України, географія, хімія –
до 25 червня.

Вступ до закладів вищої освіти
Основні моменти пов’язані з ЗНО (вступ на перший курс для здобуття ступеня
молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного‚ фармацевтичного
або ветеринарного спрямувань, денна форма):
1) абітурієнти матимуть можливість подати до семи заяв на місця державного
та регіонального замовлення, але не більше ніж із чотирьох спеціальностей.
Подання заяв на контрактні конкурсні пропозиції обмежуватися не буде;
2) у 2019 році приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, окрім
оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як
конкурсний предмет у виші буде встановлено іноземну мову, вступник матиме
право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних
мов на власний розсуд;
3) для конкурсного відбору осіб, які на основі повної середньої освіти вступають
на перший курс, зараховуватимуться результати ЗНО з трьох конкурсних
предметів, молодшого бакалавра - з двох конкурсних предметів;
4) заклади вищої освіти матимуть право самостійно визначати мінімальне
значення кількості балів із вступних випробувань, з якими вступник
допускатиметься до участі в конкурсі. Але мінімальні значення кількості балів із
вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти
не можуть бути встановлені менше 150 балів для спеціальностей
«Стоматологія», «Медицина» та «Педіатрія» з другого та третього конкурсних
предметів. Також конкурсний бал не може бути менше 130 балів для здобуття
ступеня магістра за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» та для
бакалаврських
спеціальностей
«Право»,
«Публічне
управління
та
адміністрування» і «Міжнародні відносини».

