


 Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти, проводитиметься з 21 травня до 13 червня 2019 р.

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

• українська мова і література, 
• історія України, 
• математика, 
• біологія, 
• географія, 
• фізика, 
• хімія, 
• англійська мова, 
• іспанська мова, німецька мова, французька мова.

 У 2019 році для конкурсного відбору для здобуття ступенів вищої освіти будуть 
прийматися сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 років, крім оцінок з англійської, 
французької, німецької, іспанської мов. 



Українська мова 
і література

(результат з української 

мови (завдання № 1-33, 

58) буде зараховуватися 

як оцінка ДПА)

Перший предмет
(обов’язково)

Другий предмет
(на вибір учасника)

Історія України
(період ХХ – початок ХХІ ст.)

Математика
(завдання № 1-28, 31-32)

а
б
о



ознайомитися з правилами проведення ЗНО;

підготуватися психологічно до проходження ЗНО;

ознайомитися з форматами сертифікаційних робіт;

орієнтуватися в різних формах завдань;

розрахувати час на виконання частин сертифікаційної 

роботи;

потренуватися в заповненні бланків відповідей;

отримати результат за виконання завдань пробного ЗНО



 Реєстрація осіб для участі в пробному ЗНО проводитиметься

через мережу Інтернет на сайті Вінницького РЦОЯО

(www.vintest.org.ua).

 Особа, що бажає зареєструватися на пробне ЗНО, самостійно вносить

свої реєстраційні дані у відповідну електронну форму.

 Участь у пробному ЗНО є платною (132 грн). 

Учасником пробного ЗНО зможе стати особа, яка зареєструється для його 

проходження та здійснить оплату.

 Пробне ЗНО буде відбуватися:

 16 березня – з української мови і літератури;

 23 березня – з історії України, математики, англійської, німецької, 

французької, іспанської мов, біології, географії, хімії, фізики.

Реєстрація для проходження 

пробного ЗНО не передбачає 

автоматичної  реєстрації для 

участі в основній сесії ЗНО.



Учасник, за бажанням, уводить відповіді, позначені в його бланку відповідей до 

сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» 

(з інформаційної сторінки «особистий кабінет»)

Оголошення результатів пробного ЗНО

22.03.19 - з української мови і літератури 29.03.19 - з усіх інших предметів

Оприлюднення правильних відповідей на сайті УЦОЯО www.testportal.gov.ua

19.03.19 - з української мови і літератури 26.03.19 - з усіх інших предметів

Уведення відповідей до сервісу "Визначення результатів пробного ЗНО"

16-18.03.19 - з української мови і літератури 23-25.03.19 - з усіх інших предметів







Формування та відправлення до Вінницького РЦОЯО
комплектів реєстраційних документів буде тривати

з 05.02. до 18.03.2019 р.

Для реєстрації особа повинна підготувати такі документи:

 копію паспортного документа;

 дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із 
зображенням, що відповідає досягнутому віку.

 Висновок, наданий органами або закладами охорони здоров'я, про необхідність створення 
особливих (спеціальних) умов для проходження ЗНО (для осіб з особливими освітніми 
потребами).

 Копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для 
реєстрації, - для особи, яка подає документи, оформлені іноземною мовою.

Для випускників минулих років – копію документа про повну загальну освіту (атестат).



УЧНІ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Подають адміністрації навчального закладу, у якому
вони навчаються, комплект реєстраційних документів

(реєстраційну картку, копію паспортного документа)

Відповідальна особа НЗ має надіслати на адресу  

ВРЦОЯО список осіб, які мають проходити ДПА 

та комплекти їхніх реєстраційних документів

або



Вінницький РЦОЯО надсилає комплект

реєстраційних документів в індивідуальному 

конверті рекомендованим листом:

 випускникам поточного року за адресою закладу 

освіти, де вони навчаються. Вручення 

індивідуальних конвертів забезпечує заклад освіти;

 випускникам минулих років за адресою, 

зазначеною в реєстраційній картці.

Вміст конверта: 

1. Сертифікат 

2. Реєстраційне повідомлення

3. Інформаційний бюлетень

Для кожного учасника на веб-сайті УЦОЯО 
створюється інформаційна сторінка, доступ до якої 
здійснюється за номером Сертифіката та PIN-кодом, 
указаним у ньому.

Розміщення на інформаційних сторінках 

запрошень-перепусток до 30.04.2019 



 НЕ ЗАПІЗНЮВАТИСЯ

 Кожен учасник на вході до пункту 
ЗНО повинен 

пред’явити такі документи:

 Сертифікат зовнішнього незалежного 
оцінювання (оригінал).

 Паспорт або інший документ, серія та 

номер якого зазначені в Сертифікаті

(оригінал);

 Запрошення-перепустку для участі в 
ЗНО.

ЗАПРОШЕННЯ-ПЕРЕПУСТКА № _________

для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні

(Прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта) 

Для складання тесту з      (назва предмета тестування)

запрошуємо Вас прибути (дата тестування) не пізніше 10 год. 50 хв. до 

пункту тестування, що розташований за адресою:

(адреса місця розташування пункту тестування)

(повна назва пункту тестування)  

Для складання тесту з      (назва предмета тестування)

запрошуємо Вас прибути (дата тестування) не пізніше 10 год. 50 хв. до 

пункту тестування, що розташований за адресою:

(адреса місця розташування пункту тестування)

(повна назва пункту тестування)

Для складання тесту з      (назва предмета тестування)

запрошуємо Вас прибути (дата тестування) не пізніше 10 год. 50 хв. до 

пункту тестування, що розташований за адресою:

(адреса місця розташування пункту тестування)

(повна назва пункту тестування)

Для складання тесту з      (назва предмета тестування)

запрошуємо Вас прибути (дата тестування) не пізніше 10 год. 50 хв. до 

пункту тестування, що розташований за адресою:

(адреса місця розташування пункту тестування)

(повна назва пункту тестування)

Для складання тесту з      (назва предмета тестування)

запрошуємо Вас прибути (дата тестування) не пізніше 10 год. 50 хв. до 

пункту тестування, що розташований за адресою:

(адреса місця розташування пункту тестування)

(повна назва пункту тестування)

Порушники позбавляються права 

продовжувати роботу над тестом, а їх 

результати тестування анулюються



www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру   
оцінювання якості освіти (УЦОЯО)

www.vintest.org.ua – сайт Вінницького 
регіонального центру оцінювання якості освіти (ВРЦОЯО)

(0432) 65 65 35 – телефон інформаційної підтримки ВРЦОЯО

(0432) 65 65 37 – телефон з питань оновлення електронних довідників                    

навчальних закладів та реєстрації на ЗНО

E-mail – vintest@vn.testportal.gov.ua

Адреса: Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти, 

21009 м. Вінниця, вул. Київська, 46



Рейтинг шкіл Вінниці

Рейтинг шкіл Вінниці ЗНО місто.docx
Рейтинг шкіл Вінниці ЗНО місто.docx

