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СТАРТУЄ РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ-2019
З 5 лютого 2019 року розпочинається реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання.
18 березня 2019 року – останній день реєстрації. Зміни до реєстраційних даних можна буде вносити до
25 березня 2019 року.
Програма реєстрації буде розміщена на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти
testportal.gov.ua.
Реєстраційну картку необхідно сформувати за допомогою спеціального сервісу «Зареєструватися».
Важливо правильно обрати категорію особи - учасника ЗНО:

для студентів закладу вищої освіти (коледж), які здобувають в поточному році повну
загальну середню освіту, – категорія «Студент закладу вищої освіти»;
якщо особа має атестат (здобула повну загальну середню освіту в попередні роки),
незалежно від того, де навчається зараз (чи продовжує навчатися) - категорія «Випускник
минулих років».
ПАКЕТ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ
Студенти закладів вищої освіти, які в 2019 році здобудуть повну загальну середню освіту, подають до
закладу, в якому навчаються, такий комплект реєстраційних документів:
копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові);
2 фотокартки для документів розміром 3*4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку
(фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері;
реєстраційну картку.
Навчальний заклад надсилає список випускників і комплекти реєстраційних документів до
Харківського РЦОЯО поштовим відправленням.
Комплекти реєстраційних документів надсилаються рекомендованим листом у встановлені строки
(дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті) до Харківського РЦОЯО.
ПУНКТИ РЕЄСТРАЦІЇ
У разі потреби за консультацією або технічною допомогою з питань реєстрації можна звернутись до
пунктів реєстрації. Перелік пункті реєстрації та графік їх роботи буде розміщено на сайтах Українського
центру оцінювання якості освіти testportal.gov.ua та Харківського РЦОЯО zno-kharkiv.org.ua в розділі «ЗНО2019».
У м. Полтава пункти реєстрації будуть діяти на базі Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка та ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м.
Кременчук – Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
ОСОБЛИВІ (СПЕЦІАЛЬНІ) УМОВИ
Особи з особливими освітніми потребами, які потребують створення особливих (спеціальних) умов в
пунктах проведення ЗНО, повинні разом з пакетом документів надати медичний висновок про створення
особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання за формою первинної облікової
документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження
зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900.
ПРИЧИНІ ВІДМОВИ У РЕЄСТРАЦІЇ
ненадання документа(ів), що підтверджує(ють) достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній
картці;
надання недостовірної інформації;
подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на
участь у зовнішньому оцінюванні;
відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації (особі, яка
в період реєстрації не подавала реєстраційних документів) або перереєстрації;
неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації;
неможливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання
відповідно до медичного висновку.
Директор – Сидоренко Олександр Леонідович, доктор соціологічних наук, професор, членкореспондент НАПН України, 057 705 15 64
Додаткова інформація з питань ЗНО: Якушева Олена Сергіївна, спеціаліст із зв’язків з
громадськістю (057) 705 07 37, 097 83 23 496
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ПРЕС-РЕЛІЗ

ПРО ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ НА ПРОБНЕ ЗНО У 2019 РОЦІ
16 та 23 березня 2019 року проводиться пробне зовнішнє незалежне оцінювання (пробне
ЗНО) для всіх бажаючих ознайомитися з процедурою ЗНО.
Участь у пробному ЗНО є добровільною.
Проведення пробного ЗНО здійснюється за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.
Вартість одного пробного тесту у 2019 році складає 132 гривні (по Харківському РЦОЯО).
З 08 до 31 січня 2019 року на сайті Харківського РЦОЯО (http://zno-kharkiv.org.ua) у
розділі «Пробне ЗНО» відбудеться реєстрація на пробне ЗНО для мешканців Полтавської,
Сумської та Харківської областей.
Для кожної особи, яка заповнила електронну форму реєстраційної заяви на веб-сайті
ХРЦОЯО створюється інформаційна сторінка «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО»,
доступ до якої здійснюється за персональним кодом та РІN-кодом.
Учасники пробного ЗНО з іноземних мов зможуть пройти процедуру тестування з
аудіюванням.
У разі одночасного проведення пробного ЗНО з декількох навчальних предметів особа
може зареєструватися для складання тесту лише з одного із цих навчальних предметів.
Реєстрація на участь у пробному ЗНО вважається завершеною після надходження
коштів для оплати послуг із проведення пробного ЗНО з обраного(их) особою
навчального(их) предмета(ів) на рахунок, зазначений у реквізитах, що формуються
одночасно з реєстраційною заявою.
Протягом періоду реєстрації можна додати предмет пробного ЗНО на інформаційній
сторінці «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО». У такому разі необхідно надіслати
реєстраційну заяву повторно.
Особи з особливими освітніми потребами, які потребують створення особливих
(спеціальних) умов в пунктах пробного ЗНО, повинні повідомити про це ХРЦОЯО під час
реєстрації окремим зверненням:
– особи з порушеннями опорно-рухового апарату, особи, які одужують після травм – про
потребу виконання роботи в аудиторії на першому поверсі;
– глухі та особи з порушеннями слуху – про необхідність присутності перекладача
жестової мови в аудиторії, де відбувається пробне ЗНО;
– особи, які користуються виробами медичного призначення, – про їх наявність.
КРОКИ РЕЄСТРАЦІЇ НА ПРОБНЕ ЗНО
1. Роздрукувати реєстраційну заяву та реквізити для сплати кожного замовленого предмета
окремо.
2. Власноруч оформити реєстраційну заяву та надіслати поштою до ХРЦОЯО.
3. Оплатити послуги в будь-якій фінансовій установі або через послугу електронного платежу
протягом трьох робочих днів із дня створення реєстраційної заяви.
4. Перевірити оплату та надходження заяви через п’ять робочих днів із дня оплати та отримання
ХРЦОЯО реєстраційної заяви.
5. Перевірити статус надходження реєстраційної заяви до ХРЦОЯО через 10 робочих днів із дня
здійснення поштового відправлення.
6. Самостійно роздрукувати запрошення на пробне ЗНО з 25 лютого 2019 року зі сторінки
«Особистий кабінет учасника пробного ЗНО».
Особа, яка зареєструвалася, але не взяла участь у пробному ЗНО, має право отримати
комплект тестових матеріалів пробного ЗНО у відповідному пункті проведення протягом трьох
робочих днів (ураховуючи день проведення).
Директор – Сидоренко Олександр Леонідович, доктор соціологічних наук, професор, членкореспондент НАПН України, 057 705 15 64Додаткова інформація з питань ЗНО: Якушева Олена Сергіївна,
спеціаліст із зв’язків з громадськістю (057) 705 07 37, 097 83 23 496
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17.10.2018
Що очікувати у ЗНО-2019
Термін проведення: 20 травня – 13 червня 2019 року.

Кількість предметів: кожен зареєстрований учасник ЗНО має право скласти тести
не більш як із чотирьох навчальних предметів із переліку: українська мова і література,
історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська
мова, німецька мова, французька мова.
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).
ЗНО=ДПА
для учнів закладів загальної середньої освіти, які в 2019 здобувають повну
загальну середню освіту, результати ЗНО з трьох предметів зараховуються як результати
ДПА:
1.
Українська мова і література (результат виконання завдань з української
мови, у тому числі, власного висловлення на дискусійну тему).
2.
Математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття).
3.
Один з навчальних предметів (за вибором випускника): біологія, географія,
фізика, хімія, іноземні мови.
для учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної),
вищої освіти, які у 2019 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти,
результати ЗНО з двох предметів зараховуються як результати ДПА:
1. Українська мова і література (результат виконання завдань з української мови, у
тому числі, власного висловлення на дискусійну тему);
2. Математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття) на вибір
учня (слухача, студента).
Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти звертає увагу всіх, хто
планує у 2019 році реєструватися для участі у ЗНО, необхідно завчасно потурбуватися
про отримання паспорта. Реєстрація на ЗНО здійснюється за наявності паспорта.
Для забезпечення оперативного ознайомлення з актуальними новинами стосовно
ЗНО-2019 створено безкоштовний мобільний додаток “Харківський РЦОЯО”.
Завантажити офіційний мобільний додаток сайту “Харківський РЦОЯО” можна у Play
Market.
Більше інформації: Український центр оцінювання якості освіти: www. testportal.gov.ua,
Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти: www.zno-kharkiv.org.ua
Директор – Сидоренко Олександр Леонідович, доктор соціологічних наук, професор, членкореспондент НАПН України.
Додаткова інформація з питань ЗНО: Якушева Олена Сергіївна, спеціаліст по зв’язкам з
громадськістю (057) 705 07 37, 097 83 23 496
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКА ЗНО-2019
ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього
ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань)
подано у додатку 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 року №
1096.
У додатку (окрім обов’язкового конкурсний предмету для усіх спеціальностей та
галузей знань – української мови і літератури) зазначені другий та третій конкурсні
предмети з усіх спеціальностей (відбулися зміни порівняно з 2018 роком).
ТЕРМІН ДІЇ СЕРТИФІКАТІВ ЗНО
В 2019 році до закладів вищої освіти приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018 та
2019 років.
Результати з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються
тільки з сертифікатів 2018 та 2019 років.
Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального
замовлення не більше ніж на чотири спеціальності.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРТИФІКАЦІЙНИХ РОБІТ
На сайті УЦОЯО (testportal.gov.ua) в розділі «Предмети» можна ознайомитися з
характеристиками сертифікаційних робіт та критеріями оцінювання завдань відкритої
форми з розгорнутою відповіддю.
МЕДИЧНИЙ та ПРАВНИЧИЙ НАПРЯМИ НАВЧАННЯ
Мінімальні значення кількості балів з вступних випробувань для вступу на основі
повної загальної середньої освіти для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина»,
«Педіатрія», галузі знань «Охорона здоров’я» з другого та третього конкурсних предметів
– не менше 150 балів (біологія, хімія, фізика, математика). Не менше 130 балів – для
спеціальностей «Фармація, промислова фармація», «Право», «Публічне управління і
право», «Міжнародні відносини».
ПРОВЕДЕННЯ ЗНО ДЛЯ ОСІБ ІЗ ГЛИБОКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
Для осіб з глибоким порушенням зору, які бажають здобувати вищу освіту на
основі повної загальної середньої освіти, тести з української мови і літератури,
математики, історії України, біології будуть адаптовані для використання шрифту
Брайля.
Також під час додаткової сесії ЗНО-2019 буде організовано апробацію технології
проведення ЗНО з української мови і літератури, математики, історії України, біології,
яка передбачає використання комп’ютерної техніки та спеціальних програмних засобів
для сліпих і слабозорих людей.

Більше інформації про ЗНО: Український центр оцінювання якості освіти: www. testportal.gov.ua,
Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти: www.zno-kharkiv.org.ua
Директор – Сидоренко Олександр Леонідович, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент
НАПН України, 057 705 15 64Додаткова інформація з питань ЗНО: Якушева Олена Сергіївна, спеціаліст із зв’язків
з громадськістю (057) 705 07 37, 097 83 23 496

