
ОСОБЛИВОСТІ 

ЗНО-2019



ПРОБНЕ ЗНО-2019

АЛГОРИТМ УЧАСТІ У ПРОБНОМУ ЗНО:

 25 лютого роздрукувати зі своєї 
інформаційної сторінки 
електронне запрошення (сайт 
Харківського РЦОЯО)

 взяти участь у пробному ЗНО:

16 березня – українська мова і 
література

23 березня – математика, історія 
України, англійська мова, біологія, 
географія, іспанська мова, 
німецька мова, фізика, 
французька мова, хімія (один із 
предметів)

 скористатися сервісом 
«Визначення результатів пробного 
ЗНО»

 отримати результати пробного ЗНО

ДОПУСК УЧАСНИКА ДО ПУНКТУ 

ПРОБНОГО ЗНО

 паспорт або інший документ, який 

посвідчує особу

 запрошення

 картка учасника пробного ЗНО



ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА ЗНО 

УЧАСНИК МАЄ ПРАВО НА:

доступ до інформації про: 1) програми ЗНО; 2) форми завдань сертифікаційних робіт;

3) строки та порядок проведення ЗНО; 4) час і місце проведення ЗНО; 5) використання в пунктах
ЗНО технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням ЗНО; 6) порядок
визначення, спосіб та час офіційного оголошення результатів ЗНО;

виконання сертифікаційних робіт, розроблених згідно з програмами ЗНО, затвердженими
наказами МОН України;

проходження ЗНО з установленої МОН України кількості навчальних предметів;

ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та
проведення ЗНО;

 безпечні умови під час проходження ЗНО;

отримання безкоштовної медичної допомоги в пункті ЗНО (у разі потреби);

оскарження процедури проведення та результатів ЗНО (апеляцію);

ознайомлення зі своєю сертифікаційною роботою після оголошення результатів ЗНО з
відповідного навчального предмета, отримання засвідченої копії такої роботи.



ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА ЗНО 

УЧАСНИК ПОЗБАВЛЯЄТЬСЯ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ 

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ, ЯКЩО ВІН:

має небезпечні предмети/речовини, що становлять загрозу для життя та здоров'я людини;

використовує в пункті ЗНО засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та 
відтворення інформації;

протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи: 1) заважає іншим 
учасникам ЗНО виконувати роботу; 2) спілкується в будь-якій формі з іншим учасником ЗНО під 
час виконання сертифікаційної роботи; 3) списує відповіді на завдання сертифікаційної роботи в 
іншого учасника ЗНО;

не виконує вказівки та вимоги працівників пункту ЗНО щодо процедури проходження 
зовнішнього оцінювання;

матє при собі або на своєму робочому місці засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, 
збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими 
частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші 
засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою ЗНО (крім дозволених виробів 
медичного призначення, про наявність яких учасник ЗНО повинен повідомити працівникам 
пункту ЗНО до початку виконання роботи);

псує майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт ЗНО, чи майно осіб, які 
перебувають у такому пункті.



ТИПОВІ ПОМИЛКИ УЧАСНИКІВ ЗНО ПІД ЧАС 

ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКІВ ВІДПОВІДЕЙ



ЗНО-2019

КАЛЕНДАР ЗНО

21 травня математика

23 травня українська мова і література

27 травня іспанська, німецька, французька

28 травня англійська

30 травня фізика

4 червня історія України

6 червня біологія

11 червня географія

13 червня хімія

з 14 червня до 25 червня оголошення результатів ЗНО та ДПА 



РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО 2019

РЕЙТИНГОВА ШКАЛА

 100 – 200 балів

 для всіх учасників, які подолали 

поріг «склав – не склав»

КРИТЕРІАЛЬНА ШКАЛА

 1 – 12 балів

 для учасників із числа 

випускників системи середньої 

освіти поточного навчального 

року, які обрали цей навчальний 

предмет для проходження ДПА у 

формі ЗНО.



КОНТАКТИ

 Регіональний центр: Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти 

 Телефони інформаційної служби: (057)705 07 37  

 Сайт: www.zno-kharkiv.org.ua

 Український центр оцінювання якості освіти: testportal.gov.ua/

 Мобільний додаток «Моє ЗНО», який можна завантажити за посиланням:

 Відповідальний за пункт проведення ЗНО «Полтавська державна аграрна 

академія»:

корпус 4, каб. 400; (0532) 61-26-63; www.pdaa.edu.ua (розділ «Вступнику»)

http://www.zno-kharkiv.org.ua/
http://testportal.gov.ua/
http://www.pdaa.edu.ua/


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


