
Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 серпня №
проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. Відповідно до 
наказу кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з 
чотирьох навчальних предметів. Загалом зовн
відбуватиметься з одинадцяти навчальних предметів:

• українська мова і література
• історія України 
• математика 
• біологія 
• географія 
• фізика 

Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам зовнішнього 
незалежного оцінювання, затвердженим
України від 03 лютого 2016 року № 77 «
зовнішнього незалежного оцінюванню для осіб, які бажають здобувати вищу 
освіту на основі повної загальної середньої освіти»
чинними під час розроблення тестових завдань 2018 року)

Переклад завдань сертифікаційн
географії, фізики, хімії здійснюватиметься кримськотатарською, молдовською, 
польською, російською, румунською та угорською мовами.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2018 року №
затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання 2019 року.

Міністерства освіти і науки України від 22 серпня №
проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. Відповідно до 
наказу кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з 
чотирьох навчальних предметів. Загалом зовнішнє незалежне оцінювання 
відбуватиметься з одинадцяти навчальних предметів: 

• українська мова і література 
• хімія 
• англійська мова 
• іспанська мова 
• німецька мова 
• французька мова 

Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам зовнішнього 
незалежного оцінювання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 
України від 03 лютого 2016 року № 77 «Про затвердження програм 
зовнішнього незалежного оцінюванню для осіб, які бажають здобувати вищу 
освіту на основі повної загальної середньої освіти» (ці ж програми були 
чинними під час розроблення тестових завдань 2018 року). 

Переклад завдань сертифікаційних робіт з історії України, математики, біології, 
географії, фізики, хімії здійснюватиметься кримськотатарською, молдовською, 
польською, російською, румунською та угорською мовами. 

Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2018 року №
затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання 2019 року. 

Міністерства освіти і науки України від 22 серпня № 931 урегулювано 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. Відповідно до 
наказу кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з 

ішнє незалежне оцінювання 
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их робіт з історії України, математики, біології, 
географії, фізики, хімії здійснюватиметься кримськотатарською, молдовською, 

 

Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2018 року № 1036 
затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re32482?an=1
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-02-15/5090/nmo-77.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Kalendarnyj-plan_2019.pdf


ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ У ФОРМІ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Результати зовнішнього оцінювання із трьох навчальних предметів 
зараховуються як результати державної підсумкової атестації (за шкалою 1–12 
балів) за освітній рівень повної загальної середньої освіти  для учнів закладів 
загальної середньої освіти, які в 2019 році завершують здобуття повної 
загальної середньої освіти: 

 українська мова і література (частина з української мови) (обов’язково); 
 математика або історія України (період ХХ — початок ХХІ століття) (на 

вибір випускника); 
 один з предметів із запропонованого вище переліку (на вибір випускника). 

Учням, які виберуть для проходження державної підсумкової атестації іноземну 
мову, результат за ЗНО буде зараховано як результат за ДПА (за шкалою 1–12 
балів), залежно від рівня, на якому вони цю мову вивчали: 

 для тих, хто вивчав мову на профільному рівні, оцінкою за ДПА буде 
результат виконання всіх завдань; 

 для тих, хто вивчав мову на рівні стандарту або академічному, оцінкою за 
ДПА буде результат виконання завдань 1–32, 39–43, 49–53, 59. 

Важливо наголосити, що 2019 року учні (слухачі, студенти) закладів 
професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які цього року 
завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти, 
обов’язково проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів: з української мови і 
 математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття) на вибір. 

ВСТУП 

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 
України, 2019 року під час вступу до вишу зараховуватимуть результати 
зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років з усіх предметів, 
крім іноземних мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, 
вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з 
іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний 
розсуд. 

Міністерство освіти і науки та аналітичний центр CEDOS 
підготували поради для вступників щодо вибору університету та спеціальності. 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf
https://cedos.org.ua/vybir
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