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У 2019 році як оцінки за ДПА для випускників старшої школи закладів 

загальної середньої освіти буде зараховано результати зовнішнього незалежного 

оцінювання з трьох навчальних предметів (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 22 серпня 2018 року № 931«Деякі питання проведення в 2019 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти»): 

1) українська мова і література (українська мова); 

2) математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття) – за 

вибором випускника; 

3) навчальний предмет за вибором випускника (математика, історія України, 

англійська, іспанська, німецька, французька, мови, біологія, географія, фізика, 

хімія). 

Звертаємо увагу, що для проходження ДПА можна обрати й математику, й 

історію України. 

Також у 2019 році ДПА у формі ЗНО з української мови і літератури 

(українська мова), математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ 

століття) проходитимуть учні (слухачі, студенти) закладів професійної 

(професійно-технічної), вищої освіти, які в 2019 році здобудуть повну загальну 

середню освіту. 

Як оцінки за ДПА буде зараховано результати виконання всіх завдань 

сертифікаційної роботи або частини з них (залежно від навчального предмета). 

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, 

2019 року для вступу до закладів вищої освіти зараховуватимуть результати 

зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років. З англійської, 

іспанської, німецької та французької мов прийматимуть результати 2018 та 2019 

років. 

Реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме 

з 5 лютого до 25 березня 2019 року. Керівники закладів освіти зможуть 

зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО 

до 18 березня 2019 року. 
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Реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 

триватиме з 8 до 31 січня 2019 року на сайті відповідного регіонального центру 

оцінювання якості освіти. 

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня 

тестуванням з математики і завершиться 13 червня тестуванням з хімії. Тестування 

з української мови і літератури відбудеться 23 травня, з іспанської, німецької, 

французької мов — 27 травня, з англійської мови — 28 травня, з фізики — 30 

травня, з історії України — 4 червня, з біології — 6 червня, з географії — 11 червня 

Кожен учасник зовнішнього оцінювання має право скласти тести 

щонайбільше з чотирьох навчальних предметів з переліку: 

• української мови і літератури 

• історії України 

• математики 

• біології 

• географії 

 • фізики 

• хімії 

• англійської мови 

• іспанської мови 

• німецької мови 

• французької мови 

 

Переклад завдань сертифікаційних робіт з історії України, математики, 

біології, географії, фізики, хімії буде здійснюватися кримськотатарською, 

молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами. 

Державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання 

Для випускників закладів загальної середньої освіти 2019 року результати 

зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів будуть зараховані як 

оцінки за державну підсумкову атестацію за шкалою 1–12 балів. Першим 

обов’язковим предметом ДПА є українська мова і література (частина з української 

мови). Другим – за вибором випускника: математика або історія України (період 

ХХ – початок ХХІ століття). Третій предмет випускники обирають самостійно із 

запропонованого вище переліку. 

Також 2019 року державну підсумкову атестацію з української мови і 

літератури, математики або історії України у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання проходитимуть учні (слухачі, студенти) закладів професійної 

(професійно-технічної), вищої освіти, які 2019 року здобудуть повну загальну 

середню освіту. 
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Встановлення «порогового бала» 

Для визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року 

з кожного предмета буде встановлено «пороговий бал», тобто та кількість тестових 

балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. Засідання з 

визначення порогового бала транслюється онлайн. У 2019 році пороговий бал з 

математики, української мови і літератури, фізики буде визначено до 13 червня, з 

іноземних мов, біології – до 19 червня, з історії України, географії, хімії – до 24 

червня. Учасники тестування, які не подолають «поріг», не зможуть використати 

результат зовнішнього оцінювання з цього предмета для вступу до закладів вищої 

освіти. Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від «порогового бала», 

отримають оцінку за шкалою 100–200 балів і матимуть право брати участь у 

конкурсному відборі під час вступу на навчання. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2018 року № 

1036 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 2019 року. 

Відповідно до наказу реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному 

оцінюванні триватиме з 5 лютого до 25 березня 2019 року. Керівники закладів 

освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у 

формі ЗНО до 18 березня 2019 року. 

Звертаємо увагу на те, що додаткового періоду для перереєстрації учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року не передбачено. Тож змінювати 

реєстраційні дані можна буде тільки до 25 березня 2019 року. 

До 30 квітня 2019 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх 

інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце 

проведення тестувань. 

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня 

тестуванням з математики і завершиться 13 червня тестуванням з хімії. Тестування 

з української мови і літератури відбудеться 23 травня, з іспанської, німецької, 

французької мов — 27 травня, з англійської мови — 28 травня, з фізики — 30 

травня, з історії України — 4 червня, з біології — 6 червня, з географії — 11 

червня. 
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Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних 

сторінках учасників тестування до 25 червня 2019 року. Результати зовнішнього 

незалежного оцінювання з математики, української мови і літератури та фізики 

буде оголошено до 14 червня, з іноземних мов та біології — до 20 червня, з історії 

України, географії, хімії — до 25 червня. 

Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання окремих категорій осіб, які не мали змоги зареєструватися в основний 

період (зокрема, учасники антитерористичної операції, особи з окупованого Криму 

та непідконтрольних Україні територій Донбасу), триватиме  з третього до 20-го 

травня 2019 року. Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання буде оприлюднено до 30 квітня 2019 року. Результати зовнішнього 

незалежного оцінювання учасники додаткової сесії отримають до 18 липня. 

27 вересня відбулася Колегія Міністерства освіти і науки України (далі — 

Колегія), на якій було  розглянуто питання проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання. За її підсумками  прийнято кілька рішень. 

Зокрема, починаючи з 2021 року проходження державної підсумкової 

атестації з математики стане обов’язковим для випускників закладів загальної 

середньої освіти. Державна підсумкова атестація передбачатиме виконання завдань 

двох рівнів складності: стандарту та профільного. 

Не пізніше жовтня 2019 року Український центр оцінювання якості освіти 

опублікує для загального ознайомлення демонстраційні зразки завдань із 

математики. 

Рішенням Колегії було також визначено, що починаючи з 2021 року, 

підтвердженням факту здобуття особою повної загальної середньої освіти є 

успішне проходження нею державної підсумкової атестації. 
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Онлайн – ресурси для підготовки до ЗНО з математики 

1. https://zno.osvita.ua/mathematics/ 

2. https://znonasharu.org.ua/matematika-3513 

3. http://ua.onlinemschool.com/math/zno/ 

4. http://zno.co.ua/ua/zno-matematyka.html 

5. https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/3188/30469/ 

6. http://online.zno.ua/app/index.php?ctg=signup 

7. https://erudyt.net/category/pidgotovka-do-zno/matematyka 

8. https://znoclub.com/dovidnik-zno/637-vsi-testi-zno-minulikh-rokiv-zavdannya-ta-

vidpovidi.html 

9. https://study.ed-

era.com/courses/EdEra/m102/M102/about?_ga=1.187004648.1372373579.1479994354 

10. https://buki.com.ua/videos/matematyka/zno/ 

11. https://www.eduget.com/uk/course/matematika_podgotovka_k_zno-2323/#course-about 

12. http://vneshkoly.com.ua/shkola/online-testy-dpa-gia-menu.html 

13. https://courses.prometheus.org.ua/register?course_id=course-

v1%3AZNO%2BMATH101%2B2017_T1&enrollment_action=enroll 

https://zno.osvita.ua/mathematics/
https://znonasharu.org.ua/matematika-3513
http://ua.onlinemschool.com/math/zno/
http://zno.co.ua/ua/zno-matematyka.html
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/3188/30469/
http://online.zno.ua/app/index.php?ctg=signup
https://erudyt.net/category/pidgotovka-do-zno/matematyka
https://znoclub.com/dovidnik-zno/637-vsi-testi-zno-minulikh-rokiv-zavdannya-ta-vidpovidi.html
https://znoclub.com/dovidnik-zno/637-vsi-testi-zno-minulikh-rokiv-zavdannya-ta-vidpovidi.html
https://study.ed-era.com/courses/EdEra/m102/M102/about?_ga=1.187004648.1372373579.1479994354
https://study.ed-era.com/courses/EdEra/m102/M102/about?_ga=1.187004648.1372373579.1479994354
https://buki.com.ua/videos/matematyka/zno/
https://www.eduget.com/uk/course/matematika_podgotovka_k_zno-2323/#course-about
http://vneshkoly.com.ua/shkola/online-testy-dpa-gia-menu.html
https://courses.prometheus.org.ua/register?course_id=course-v1%3AZNO%2BMATH101%2B2017_T1&enrollment_action=enroll
https://courses.prometheus.org.ua/register?course_id=course-v1%3AZNO%2BMATH101%2B2017_T1&enrollment_action=enroll
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Методист з навчальних дисциплін                                  А. А. Півторак 


