
 

5 лютого 2019 року розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього 

незалежного оцінювання і триватиме до 25 березня 2019р. 

Абітурієнти матимуть можливість скласти тестування щонайбільше з чотирьох 

навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів. 

Зовнішнє оцінювання проводиться з метою забезпечення прав осіб на рівний доступ до 

вищої освіти та оцінювання відповідності результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, державним вимогам. 

Участь у зовнішньому оцінюванні може взяти особа, яка має повну загальну 

середню освіту або здобуде її в поточному навчальному році та зареєструвалася 

відповідно до встановлених вимог. 

Результатом зовнішнього оцінювання є кількісна оцінка рівня навчальних досягнень 

учасника зовнішнього оцінювання. 

Результати зовнішнього оцінювання використовуються: 
 для визначення конкурсного бала під час відбору осіб, які вступають на 

навчання до закладів вищої освіти для отримання ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного 

спрямувань) на основі повної загальної освіти; 

 як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної 

середньої освіти; 

Результати з певного навчального предмета визначаються за: 

 рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників, які подолали поріг «склав 

/ не склав» 

 критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників з числа випускників системи 

середньої освіти поточного навчального року, які обрали цей навчальний предмет для 

проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання. 

Випускники шкіл, студенти професійно-технічних закладів і коледжів 

реєструватимуться на проходження ЗНО у своєму закладі освіти. Скориставшись сервісом 

«Зареєструватися», розміщеним на веб-сайті Українського центру, потрібно створити 

реєстраційну картку, підготувати дві фотокартки (розміром 3х4), що відповідають 

досягнутому віку, зробити копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та 

по батькові). Звертаємо увагу, що в паспортах нового зразка (ID-картка) немає серії 

документа. Під час заповнення реєстраційної форми поле «серія» залишайте порожнім. 

Після цього необхідно сформувати комплект реєстраційних документів та подати 

його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти, в якому навчається учень/студент. 

Щодо випускників минулих років, то вони зможуть зареєструватися самостійно і 

надіслати комплект реєстраційних документів до відповідного регіонального центру. 
 


