
Наказ
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

05.02 – 18.03.             
2019 р.            

Формування та відправлення до 
РЦОЯО комплектів реєстраційних

документів учнів (слухачів, 
студентів), які складатимуть

державну підсумкову
атестацію у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання

05.02 – 25.03.               
2019 р.

Подання
реєстраційних

документів
особами для участі

в зовнішньому
незалежному
оцінюванні



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

05.02 –
25.03.2019 р.

Унесення за 
вимогою

учасників ЗНО 
змін до 

реєстраційних
даних

(перереєстрація)

із             
05.02.2019 Р.

Виготовлення та 
видача

дублікатів
Сертифікатів

ЗНО 2019 року

26.03 –
08.04.2019 р.

Подання до 
УЦОЯО 

апеляційних заяв
(оскаржень)

щодо відмови в 
реєстрації для 
участі в ЗНО



Графік проведення основної сесії  ЗНО-2019

№ з/п Предмет Дата
1 Математика 21.05.2019
2 Українська мова і література 23.05.2019
3 Іспанська, німецька, французька мови 27.05.2019
4 Англійська мова 28.05.2019
5 Фізика  30.05.2019
6 Історія України 04.06.2019
7 Біологія 06.06.2019
8 Географія 11.06.2019
9 Хімія 13.06.2019



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

до 30.04.2019 р.

Розміщення на 
інформаційних

сторінках учасників
ЗНО запрошень-

перепусток для участі в 
ЗНО

03.05-
20.05.2019 р.

Подання реєстраційних документів
для участі в додатковій сесії ЗНО 
учасниками антитерористичної

операції, особами з неконтрольованих
територій, які не мали змоги

зареєструватися в основний період, а 
також особами, які за рішенням судів
перебувають в установах виконання

покарань, слідчих ізоляторах



Розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів зовнішнього незалежного 
оцінювання(сайт УЦОЯО www.testportal.gov.ua) та передання 
закладам освіти відомостей результатів ДПА в електронному 

вигляді буде здійснено: 

до 14.06.2019 р.; 

математика, 
українська 

мова і 
література, 

фізика 

до 20.06.2019 р.; 

іноземні 
мови, біологія 

до 25.06.2019 р. 

історія 
України, 

географія, 
хімія 

http://www.testportal.gov.ua/


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

З 26.06 до 
12.07.2019 р.

Проведення за 
окремим 
графіком 

додаткової сесії 
ЗНО-2019

До 18.07.2019 р.

Оголошення результатів 
ЗНО-2019 осіб, які 

складали тестування під 
час додаткової сесії



Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання буде 
проведена 26.06-12.07.2019 (за окремим графіком). 

Подання до РЦОЯО заяв щодо участі в додатковій сесії з певного 
навчального предмета учасниками ЗНО, які не змогли пройти 

тестування під час основної сесії через причини, які не залежали 
від їх дій і волі, та на які вони не змогли вплинути
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