
ОСОБЛИВОСТІ
ЗНО 2019 РОКУ

Для студентів ІІ курсу закладів
професійної вищої освіти.



У 2019 року студенти закладів професійної
вищої освіти, які цього року

завершуватимуть здобуття повної
загальної середньої освіти, обов’язково

проходитимуть державну підсумкову
атестацію у формі зовнішнього
незалежного оцінювання з двох

предметів: 

• з української мови

• математики або історії України (період ХХ
– початок ХХІ століття) на вибір.



РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗНО ВІДБУДЕТЬСЯ З
05.02.2019 ДО 18.03.2019 НА САЙТІ

УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ
ЯКОСТІ ОСВІТИ.

� Особа, яка реєструється для проходження
зовнішнього оцінювання, має подати до
відповідного регіонального центру у
визначений цим Порядком спосіб комплект
реєстраційних документів, що містить:

� 1) заповнену реєстраційну картку, оформлену
на бланку, виготовленому за Технічним описом
реєстраційної картки;

� 2) копію паспорта громадянина України.



До 30.04.2019 на інформаційних сторінках

учасників ЗНО на сайті УЦОЯО будуть розміщені

запрошення-перепустки для участі у ЗНО.

У запрошеннях-перепустках повідомляється

час, місце та адреса проходження зовнішнього

оцінювання.



ЗНО ПРОЙДЕ З 20 ТРАВНЯ ДО 13 ЧЕРВНЯ 2019 
РОКУ.

� Математика 21.05.19

� Українська мова і література 23.05.19

Розміщення на інформаційних сторінках учасників ЗНО

результатів зовнішнього незалежного оцінювання:

*математика, українська мова і література - до 14.06.2019



Завдання сертифікаційних робіт ЗНО у 2019 
році будуть укладатися за затвердженими
наказом МОНУ програмами, які розміщені
на сайті Українського центру оцінювання
якості освіти в розділі «Предмети ЗНО». 

У разі виникнення запитань можна звертатися до

постійно діючого консультаційного пункту

Харківського регіонального центру оцінювання

якості освіти за телефоном

705–39–10 (науково-методичний відділ).



СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І
ЛІТЕРАТУРИ НАЛІЧУЄ 58 ЗАВДАНЬ РІЗНИХ ФОРМ І
СКЛАДАЄТЬСЯ З ТРЬОХ ЧАСТИН:
«УКРАЇНСЬКА МОВА» (33 ЗАВДАННЯ), 
«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА» (24 ЗАВДАННЯ)
«ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ» (ОДНЕ ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ
ФОРМИ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ).



Студенти закладів професійної вищої освіти, які

в 2019 році здобудуть повну загальну середню

освіту обов’язково проходитимуть державну

підсумкову атестацію у формі ЗНО.

Вони отримають оцінку за шкалою 1–12 балів. 

У процесі визначення результату буде

використано тестовий бал, отриманий учасником

за виконання завдань № 1–33 частини 1 і завдання

№ 58 частини 3.



Сертифікаційна робота з математики налічує 33 завдання

різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань),

на встановлення відповідності (4 завдання), 

відкритої форми з короткою (6 завдань)

та розгорнутою (3 завдання) відповіддю.

ДПА у формі ЗНО. Оцінка за шкалою 1–12 балів. 

У такому разі в процесі визначення результату буде

використано тестовий бал, отриманий учасником за

виконання завдань № 1–28, 31, 32.



Пробне ЗНО-2019
Реєстрація – з 8 до 31 січня 2019 року. 

Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних

центрів оцінювання якості освіти.

Проведення –

•української мови і літератури відбудеться 16 березня

•математики — 23 березня.

Результати пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді до

спеціального сервісу, буде оприлюднено на інформаційних сторінках: 

з української мови і літератури — 22 березня, 

з математики — 29 березня.

Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учасникові потрібно

буде занести свої відповіді на спеціальний сервіс «Визначення результатів

пробного зовнішнього незалежного оцінювання» у такі терміни:

16–18 березня (українська мова і література);

23–25 березня (математика).



ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
ХРЦОЯО

Телефон:

(057) 705-07-37
097 83 23 496

Сайт: 
www.zno-kharkiv.org.ua

Електронна пошта: 
office@zno-kharkiv.org.ua

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


