
Зовнішнє незалежне 

оцінювання – 2019
  



Нормативні документи, що регулюють  

проведення ЗНО у 2019 році 

• НАКАЗ Міністерства освіти і науки України 22.08.2018 
№931 "Деякі питання проведення в 2019 році 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів 
навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти" (зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 11 вересня 2018 р. № 1030/32482) 

 

• НАКАЗ Міністерства освіти і науки України 28.09.2018 
№1036 "Про підготовку до проведення в 2019 році 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів 
навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти"  

 



Нормативні документи, що регулюють  

проведення ЗНО у 2019 році 
 

 План спільних дій Департаменту освіти і 
науки Київської обласної державної 
адміністрації та Київського регіонального 
центру оцінювання якості освіти щодо 
організаційно-методичного супроводу 

зовнішнього незалежного оцінювання 2019 
року, апробації тестових завдань, сертифікації 
педагогічних працівників початкової школи 



 ЗНО у 2019 році 
 

 Кожен зареєстрований учасник має право скласти ЗНО не 
більше як з чотирьох навчальних предметів: 

 
 

 Українська мова і література 

 Історія України 

 Математика 

 Біологія 

 Географія 

 Фізика 

 Хімія 

 Англійська мова 

 Іспанська мова 

 Німецька мова 

 Французька мова 
 



 ЗНО у 2019 році 

Для випускників старшої школи закладів загальної 

середньої освіти результати зовнішнього 

незалежного оцінювання з трьох навчальних 

предметів зараховуватимуться як результати 

державної підсумкової атестації за освітній рівень 

повної загальної середньої освіти: 

 українська мова і література (українська мова) 

математика або історія України (період ХХ - 

початок ХХІ століття) 

 один з навчальних предметів (за вибором 

випускника) 

 

 

 

 



 ЗНО у 2019 році 

 У 2019 році учні (слухачі, студенти) закладів 

професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які 

в поточному році здобудуть повну загальну середню 

освіту, проходитимуть державну підсумкову атестацію 

(за освітній рівень повної загальної середньої освіти)  у 

формі ЗНО з 2 предметів: 

 

 

 

 

 

 

українська мова і література 

(українська мова) 

математика або історія України 

(період ХХ - початок ХХІ століття) за 

вибором 



 ЗНО у 2019 році 

Для проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання з англійської, іспанської, німецької, 

французької мов використовуються завдання 

сертифікаційних робіт  

(предметні тести) двох рівнів складності:  

профільного та академічного (стандарту) 

 

 

 

 

 



 ЗНО в 2019 році 

 

ЗНО та ДПА з іноземних мов у 2019 році  

    

Містить частину  «Аудіювання» 
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