ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ
2019

Зовнішнє незалежне
оцінювання 2019
21.05 - Математика
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04.06 - Історія України
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11.06 - Географія

13.06 - Хімія

Зовнішнє незалежне
оцінювання 2019

Кожен зареєстрований учасник
зовнішнього незалежного
оцінювання має право скласти
тести не більш як із чотирьох
навчальних предметів

21.05 - Математика
23.05 - Українська мова і література
27.05 - Іспанська, німецька, французька мови
28.05 - Англійська мова
30.05 - Фізика

Переклад тестів з історії України,
математики, біології, географії, фізики,
хімії буде здійснено кримськотатарською,
молдовською, польською, російською,
румунською, угорською мовами

04.06 - Історія України
06.06 - Біологія

11.06 - Географія
13.06 - Хімія

Зовнішнє незалежне
оцінювання 2019

У 2019 році учні закладів загальної
середньої освіти проходитимуть державну
підсумкову атестацію у формі ЗНО:

• з української мови
• з математики або історії України
• з одного предмета на вибір

Математика
Історія України
Англійська мова
Іспанська, німецька,
французька мови

Фізика
Біологія
Географія
Хімія

Реєстрація

05

лютого –

18

березня

Реєстрація осіб для проходження ДПА у формі ЗНО – до 18 березня 2019 року

Здобувач повної загальної
середньої освіти ЗЗСО,
ЗПТО,ЗВО
Відкриває сторінку “Реєстрація 2019”,
розміщену на сайтах
УЦОЯО (http://testportal.gov.ua) або
КРЦОЯО (http://kievtest.org.ua)

Уводить особисті дані,
формує та роздруковує бланк реєстраційної картки,
перевіряє правильність зазначених у ній даних,
заповнює власноруч необхідні поля,
вклеює у спеціально відведені місця фотокартки

Передає відповідальній особі у своєму закладі освіти
реєстраційну картку і копію паспортного
документа

РЕЄСТРАЦІЯ

Крок 1. «Загальні відомості»:

Зайти в сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (http://testportal.gov.ua/)
2. Ознайомитися з:
- Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти
(далі - Порядок проведення ЗНО)
- Особливостями реєстрації 2019

РЕЄСТРАЦІЯ

Необхідно вказати категорію випускника,
поставити відмітку
«із Порядком проведення ЗНО ознайомився(лася)»,
натиснути кнопку «Далі»

Крок 2. «Реєстраційні дані»:

*За свідоцтвом про народження реєструються тільки ті особи, які не мали можливості отримати
паспорт громадянина України у зв’язку з тим, що проживають на тимчасово окупованій території
(Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) або населених пунктах, зазначених у переліку
населених пунктів , на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження

Вказати особисті дані, а
саме:
 Прізвище
 Ім’я
 По батькові
 Тип документа (паспорт,
* свідоцтво про
народження, тимчасове
посвідчення громадянина
України, посвідка на
постійне (тимчасове)
проживання, довідка про
звернення за захистом в
Україні), довідка із
закладу освіти
 Серія документа
 Номер документа
 Дата народження

Крок 2. «Реєстраційні дані»:

У блоці «Відомості про навчальний заклад» треба обрати:
• Регіон, у якому розташований заклад освіти
• Місто/Район
• Назву закладу освіти
• Клас
У полі «Повна назва та розташування закладу освіти» інформація відображається
автоматично відповідно тих даних, які були внесені у полях «Регіон», «Місто/Район»,
«Заклад освіти».

Крок 3. «Вибір предметів»:
«Для осіб, які будуть складати ДПА у формі ЗНО» (випускники системи середньої освіти поточного навчального року)

Обрати предмети для
складання ЗНО.
Поставити відмітки біля
обраних предметів та
вибрати мову перекладу

Крок 3. «Вибір предметів»:
«Для осіб, які будуть складати ДПА у формі ЗНО» (для учнів /слухачів/ студентів закладів
професійної /професійно-технічної, вищої освіти)

Обрати предмети
для складання ЗНО.
Поставити відмітки
біля обраних
предметів та
вибрати мову
перекладу

Крок 4. «Формування картки»:

Якщо
після
формування
реєстраційної картки виявлена
помилка в особистих даних, то
на даному етапі реєстрації
натиснути кнопку «Назад» та
відредагувати інформацію, яка
зазначена помилково.
Реєстраційну картку зі змінами
повторно
сформувати,
перевірити внесені дані і
роздрукувати

66

Формування реєстраційної картки.
Учасник ЗНО обчислює
запропоновану комбінацію та
отриманий результат вписує у
відповідній комірці.
Після натискання на кнопку
«Сформувати Реєстраційну картку
та Контрольно інформаційний
лист (РDF)» програма завантажить
реєстраційну картку та
контрольно-інформаційний лист на
ваш комп'ютер.
Якщо всі дані внесені правильно,
натиснути кнопку «Завершити
роботу», це призведе до виходу з
програми
Відмітка
у
даному
полі
створена для тих осіб, які за
своїми
релігійними
переконаннями
не
можуть
видрукувати штрих-код на
реєстраційній картці

