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Нормативно-правова база ЗНО 2019

• Закон України «Про вищу освіту», ст.44, 45

• Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 
освіти (затверджено постановою Кабміну 25.08.2004 №1095, в редакції постанов 
Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 №533, зі змінами);

• Наказ МОН  від 10.01.2017 №25 «Деякі питання нормативного забезпечення 
ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 
освіти», зареєстровано в Мінюсті 27.01.2017 за №118/29986 зі змінами;

• Наказ МОН від 22.08.2018 №931 «Деякі питання проведення в 2019 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти», зареєстрований в Мінюсті 11.09.2018 за 
№1030/32482;

• Наказ МОН від 28.09.2018 №1036 «Про підготовку до проведення в 2019 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти» (Календарний план);

• Положення про ДПА  (наказ МОН від 22.08.2017 №1224; від 30.12.2014 №1547; ); 
Обговорення проекту нового Положення про ДПА було до 14.09.2018

• Умови прийому до ВНЗ України у 2019 році  (наказ МОН від 11.10.2018 №1096, 
знаходиться на реєстрації в Мінюсті) 



Наказ МОН від 22.08.2018 № 931

❖Проведення ЗНО 20 травня – 12 липня 

(основна + додаткова сесії)

- Кожен зареєстрований учасник має право скласти 

тести не більше як із чотирьох навч. предметів з переліку 

Математика 21.05.

Українська мова і література 23.05 

Іспанська мова Фізика 

Німецька мова Історія України

Французька мова Біологія

Англійська мова Географія

Хімія 13.06.2019



Наказ МОН від 22.08.2018 № 931

❖Для учнів (студентів, слухачів) ЗП(ПТ)О, 

ЗВО, які у 2019 році завершують здобуття повної 

загальної середньої освіти, результати ЗНО 

зараховуються як ДПА:

- з  української мови і літератури 

(українська мова), 

- із математики або історії України 

(період ХХ – початок ХХІ ст.) (за 

вибором учня)



Наказ МОН від 22.08.2018 № 931

❖У 2019 році студенти ЗВО, які 

одержали під час атестації 1, 2, 3,  

мають право повторного складання 

ДПА у формі ЗНО 

(Положення про ДПА, розділ ІІ, п.8)



Наказ МОН від 22.08.2018 № 931

ЗНО з іноземних мов у 2019 році :

- Частина «аудіювання»;

- Завдання двох рівнів 

складності: академічного і 

профільного. 



Наказ МОН від 28.09.2018 №1036 

Затверджено Календарний план підготовки та проведення 
в 2019 році ЗНО:

❖Реєстрація на участь:

5 лютого – 25 березня 2019 року – через 
навчальні заклади (відправлення комплектів ЗО 
до 18.03.2019, внесення змін до реєстраційних даних за 
вимогою випускника - до 25.03.2019 УВАГА!!!)

❖Розміщення на інформаційних сторінках 
учасників запрошень – перепусток для участі в 
ЗНО – до 30.04.2019

Додаткова сесія: 26.06 - 12.07.2019 (за окремим графіком)



наказ МОН від 11.10.2018 № 1096 –

Умови прийому на навчання… 

❖Сертифікати дійсні 2017-2019 рр. (іноземні мови – 2018, 

2019)

❖Перелік предметів ЗНО для вступу – в додатку до Умов 

прийому.

❖Конкурсний бал не менше 150 - для медичних 

спеціальностей – з 2-го і 3-го предметів

❖Конкурсний бал не менше 130 – «Фармація», «Право», 

«Міжнародні відносини», «Публічне управління та 

адміністрування»

❖Для вступу на ступінь бакалавра за спеціальністю 

«Економіка», «Управління та адміністрування» на базі 

молодшого спеціаліста - ЗНО з української мови і 

літератури



Підготовка до ЗНО-2019

❖Інформаційна робота

❖Підготовка процедур ЗНО-2019



Підготовка до ЗНО - 2019

testportal.gov.ua – сайт УЦОЯО

lvtest.org.ua – сайт ЛРЦОЯО

❖Пробне ЗНО – 2019

❖Програми ЗНО, характеристики 

сертифікаційних робіт

❖Тести ЗНО минулих років

❖Тренувальне онлайнове тестування



Пробне ЗНО-2019

❖Відбудеться: 

16.03.2019 – українська мова і література;

23.03.2019 – інші предмети

❖Реєстрація на участь – 08.01 – 31.01.2019





Тренувальне онлайнове тестування 

❖Тренувальне он-лайн тестування

на сайті Львівського РЦОЯО: 

http://www.lvtest.org.ua – це 

тестові завдання попередніх 

років, укладені тематично;

▪ 11 предметів + ТЗНК;

▪ -- безкоштовна участь;

▪ - багаторазове використання. 

http://www.lvtest.org.ua/




Тренінги з історії України




