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Система незалежного зовнішнього 
оцінювання в Україні на сьогодні є однією

зі стабільних систем, що злагоджено
функціонує задля реалізації одного з 

важливих завдань у галузі освіти, а саме
оцінювання навчальних досягнень

випускників закладів освіти. 



Разом із тим стабільність цієї системи в 
засадничих принципах не заважає їй

розвиватися, відгукуватися на актуальні
запити, що постають з огляду на необхідність
запровадження найбільш ефективних форм і 

методів оцінювання з одночасним
забезпеченням рівності умов для всіх

випускників. 



Саме ця здатність системи забезпечила запровадження у 
2018 році кількох важливих новацій, а саме

охоплення ЗНО 
випускників не тільки

закладів загальної
середньої освіти, а й 
закладів професійної

(професійно-
технічної) освіти та 

закладів вищої освіти, 

уведення до 
структури тестів з 

іноземних мов
частини

«Розуміння мови
на слух» 

(аудіювання). 

Крім того, у 
поточному 
році було
проведено 
пілот щодо
тестування

осіб із
порушеннями

зору. 



Уже другий рік поспіль результати ЗНО 
випускників закладів загальної середньої освіти

поточного року з трьох навчальних предметів

українська
мова і 

література
(українська

мова)

математика або
історія України

(період XX -
початок XXI 
століття) - за 

вибором
випускника

та навчальний предмет за 
вибором випускника

(математика, історія України, 
англійська, іспанська, 

німецька, французька мови, 
біологія, географія, фізика, 
хімія)) зараховувалися як 

результати державної
підсумкової атестації (далі -

ДПА). 



Однак цього року, крім учнів закладів
загальної середньої освіти, 

ДПА з української мови у формі ЗНО 
проходили також учні (слухачі, студенти) 

професійних (професійно-технічних) закладів
освіти та студенти закладів вищої освіти



Результати тестування з української мови, яким, фактично, було
вперше охоплено всіх українських випускників 2018 року, 

свідчать про значні відмінності

та учнів (студентів, 
слухачів) закладів

професійної
(професійно-технічної) 

й вищої освіти

між навчальними
досягненнями

випускників закладів
загальної середньої

освіти



Однією з важливих новацій у системі ЗНО поточного року було
суттєве розширення змісту тестів з іноземних мов, а саме

включення до них нової частини - «Розуміння мови на слух» 
(аудіювання). 

Це
нововведення

важливе з двох
причини: 

по-перше, воно є елементом
принципово нового підходу до 
визначення рівня володіння як 

іноземною, так і рідною мовою;

по-друге, воно відіграє роль 
стимулу для закладів освіти в 

аспекті викладання іноземних мов
як комунікативно орієнтованих

курсів



Ще одним важливим нововведенням поточного 
року стала апробація технології проведення ЗНО 

для осіб із порушеннями зору, які
використовують у процесі навчання рельєфно-

крапковий шрифт - шрифт Брайля. 
 На сьогодні все більше осіб з особливими
потребами можуть складати ЗНО, коли для них 

забезпечено оптимальні умови (додаткове
облаштування аудиторій для проведення

тестування, адаптація процедур тестування). 
 Запровадження названого вище нововведення є 

одним із яскравих прикладів реалізації політики
держави у сфері інклюзивної освіти. 



Зважаючи на тісний
взаємозв’язок між

навчальним процесом, 
діяльністю вчителя й змістом
тестів ЗНО, УЦОЯО постійно
працює над удосконаленням

тестових інструментів, 
зокрема цього року в тестах 

було значно збільшено частку
завдань компетентнісного

характеру. 

Водночас результати
виконання таких завдань

учасниками ЗНО поточного 
року свідчать про те, що

процес викладання в закладах 
освіти поки що здебільшого

спрямований на 
репродуктивний тип 
засвоєння суб’єктами

навчання змісту навчальних
дисциплін.



Загалом ЗНО під час основної та додаткової сесій було проведено 
з дотриманням вимог нормативно-правових документів, що

врегульовують питання, пов’язані з організацією та проведенням
у 2018 році ЗНО. 

Успішному проведенню в 2018 році ЗНО результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої освіти, сприяли

заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки, дотримання
умов конфіденційності. 

Зокрема, протягом звітного періоду УЦОЯО додатково до 
існуючих введено в дію комплексні системи захисту

інформації (далі - КСЗІ) автоматизованих систем створення
та друку тестів.



З більш детальною інформацією щодо результатів
ЗНО у 2018 році можна ознайомитися у 

Офіційному звіті про проведення в 2018 році  
ЗНО результатів навчання, здобутих на основі

повної загальної середньої освіти, розміщеному за 
посиланням http://testportal.gov.Ua//wp-

content/uploads/2018/08/ZVIT-ZNO 2018-Тот 
l.pdf. 

Для проведення самостійних досліджень
результатів ЗНО у 2018 році широким колом 

зацікавлених осіб доступний масив
деперсоналізованих даних учасників ЗНО у 

вигляді файла OpenDataZNO2018.7г (22.4 МЬ), 
доступного за посиланням https://-

zno.testportal.com.ua/stat/2018
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2. Передбачити, що, починаючи з 2021 року,
державна підсумкова атестація з математики для
осіб, які завершують здобувати повну загальну
середню освіту, є обов’язковою (крім учнів
закладів професійної (професійно-технічної)
освіти).
3. Передбачити, що для осіб, які завершують
здобувати повну загальну середню освіту,
державна підсумкова атестація з математики
буде проводитися з використанням завдань двох
рівнів: рівня стандарту та профільного рівня.



4. Рекомендувати структурним підрозділам
Міністерства освіти і науки України в процесі

розроблення нормативно-правових актів у 
сфері освіти враховувати те, що, починаючи з 
2021 року, підтвердженням факту здобуття
особою повної загальної середньої освіти є 

успішне проходження нею державної
підсумкової атестації.





Нові програми
зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів
навчання, здобутих на 
основі повної загальної
середньої освіти, з 2020 

року
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Наказ
від 22.08.2018                                                           № 931

«Деякі питання проведення в 2019 році 
зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти»
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Встановити, що в 2019 році: 
1) зовнішнє незалежне оцінювання результатів 
навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти, проводитиметься 
з 20 травня до 12 липня;

2) кожен зареєстрований учасник ЗНО має
право скласти тести не більш як із чотирьох

навчальних предметів;
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3) результати ЗНО із трьох навчальних предметів
зараховуються як результати державної підсумкової
атестації (ДПА) за освітній рівень повної загальної
середньої освіти (далі - атестація) для учнів закладів
загальної середньої освіти, які в 2019 році завершують
здобуття повної загальної середньої освіти:
 українська мова і література (українська мова);
 математика або історія України (період XX - початок

XXI століття) (за вибором учня);
 один із навчальних предметів, зазначених у пунктах 2 -

11 Переліку (за вибором учня);



4) учні закладів загальної середньої освіти, яким
результат ЗНО з іноземної мови має
зараховуватися як оцінка за атестацію:
отримують оцінку за атестацію за

результатами виконання завдань академічного
рівня, якщо вивчали цю іноземну мову на
рівні стандарту або академічному рівні;

отримують оцінку за атестацію за
результатами виконання завдань академічного
та профільного рівнів, якщо вивчали цю
іноземну мову на профільному рівні;
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5) результати ЗНО
 з української мови і літератури (українська мова), 
 а також із математики або історії України (період

XX - початок XXI століття) (за вибором учня
(слухача, студента)) 

зараховуються як результати атестації для учнів
(слухачів, студентів) закладів професійної

(професійно-технічної), вищої освіти, які в 2019 
році завершують здобуття повної загальної

середньої освіти;



Учітесь, читайте,
і чужому научайтесь,
й свого не цурайтесь.

6) результати ЗНО з української мови і літератури
(українська мова) можуть зараховуватися як результати

атестації для студентів закладів вищої освіти, які
скористалися правом повторного складання атестації
у формі ЗНО, що передбачено абзацом другим пункту 8 

розділу II Положення про державну підсумкову
атестацію студентів, які здобувають освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з 
одночасним завершенням здобуття повної загальної

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 22 серпня 2017 року N 1224, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 
вересня 2017 року за N 1138/31006.
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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»
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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
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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
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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
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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
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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/
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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
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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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Дати подання до РЦОЯО заяв щодо участі в додатковій 
сесії для осіб, які не змогли пройти тестування під час 

основної сесії: 
№ з/п Предмет Дата

1 Математика 21-27.05.2019 р.
2 Українська мова і література 23-29.05.2019 р.
3 Іспанська, німецька, французька мови 27-31.05.2019 р.
4 Англійська мова 28.05 – 03.06.2019 р.
5 Фізика  30.05-05.06.2019 р.
6 Історія України 04-10.06.2019 р.
7 Біологія 06-12.06.2019 р.
8 Географія 11-17.06.2019 р.
9 Хімія 13-19.06.2019 р.
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У 2019 році під час вступної кампанії 
дійсними будуть сертифікати 
ЗНО 2018 та 2019 років з усіх 

предметів. 
Сертифікати ЗНО за 2017 рік також 

діятимуть, крім іноземних мов. 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Наказ

від 12.10.2018 № 154

«Про проведення пробного зовнішнього 
незалежного оцінювання в 2019 році»
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пропонуємо спробувати свої сили 
під час проведення пробного ЗНО

Для 
успішної підготовки до      

ЗНО-2019 
та детального ознайомлення з 
процедурою його проведення 
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КОНТАКТИ ОРЦОЯО

м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 26
Сайт: www.test-center.od.ua

E-mail: rc.odesa@od.tesportal.gov.ua

Телефони: (048) 784-69-95 (048) 784-89-36
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