
ОСОБЛИВОСТІ 

ЗНО-2019



ЗНО-2019

 максимальна кількість предметів ЗНО –
ЧОТИРИ

 для вступу до ЗВО – сертифікати ЗНО 2017,

2018, 2019 рр.

 для вступу до ЗВО – сертифікати з

іноземних мов 2018, 2019 рр.

 мобільний додаток «Харківський

регіональний центр оцінювання якості

освіти»



ЗНО-2019

До початку реєстрації на 

ЗНО-2019 необхідно:

Обрати

спеціальність

Ознайомитися

з переліком

конкурсних

предметів

Обрати

предмети, з

яких необхідні

сертифікати

ЗНО для вступу

до ЗВО



ПРОБНЕ ЗНО-2019

КАЛЕНДАР ПРОБНОГО 

ЗНО-2019

16 березня:

 Українська мова і 

література

23 березня:

 Історія України

 Математика

 Біологія

 Географія

 Фізика

 Хімія

 Англійська мова

 Іспанська мова

 Німецька мова

 Французька мова

ОСОБЛИВОСТІ

ПРОБНОГО ЗНО-2019

 звернутися до сайту ХРЦОЯО:

 ознайомитися з порядком

реєстрації

 з 08 до 31 січня – реєстрація

 сплатити вартість послуги

 25 лютого – інформація про час і

місце пробного ЗНО на

інформаційній сторінці учасника

 увести відповіді до сервісу

«Визначення результатів

пробного ЗНО»

 результати пробного ЗНО – на

інформаційних сторінках

учасників



ЗНО-2019

На сайті УЦОЯО

з 05 лютого до 25 березня 2019 р. –

реєстрація випускників минулих років

з 05 лютого до 18 березня 2019 р. –

реєстрація учнів (слухачів, студентів) для 

проходження ДПА у формі ЗНО



ЗНО-2019

результати ЗНО = результати ДПА

випускники закладів 

загальної середньої 

освіти

українська мова і

література (частина

«Українська мова»)

математика або історія

України (період XX –

початку XXI ст.) – на вибір

один із навчальних

предметів – на вибір

учні (слухачі, студенти) 

професійно-технічних та 

закладів вищої освіти

I – II рівнів акредитації

українська мова і

література (частина

«Українська мова»)

математика або історія

України (період XX –

початку XXI ст.) – на вибір



КОНТАКТИ

Регіональний центр: Харківський 

регіональний центр оцінювання якості освіти 

Телефони інформаційної служби:

(057)705 07 37, (097) 83 23 496

Сайт: 

www.zno-kharkiv.org.ua

Відповідальний за пункт проведення ЗНО 

«Полтавська державна аграрна академія»:

корпус 4, каб. 400; (0532) 61-26-63; 

www.pdaa.edu.ua

http://www.zno-kharkiv.org.ua/


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


