
Особливості 
пробного зовнішнього 

незалежного 
оцінювання 2019 року



Нормативні документи

 Наказ Українського центру оцінювання якості
освіти від 12 жовтня 2018 року № 154 «Про
проведення пробного зовнішнього
незалежного оцінювання в 2019 році»

(затверджено Календарний план підготовки та проведення 
пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році)



добровільне тестування, яке проводиться з 
метою ознайомлення усіх бажаючих із 
процедурою проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання



16 березня

Українська мова і 
література

23 березня

Біологія, географія, 
історія України, 

математика, фізика, 
хімія, іноземні мови 

(англійська, 
французька, іспанська, 

німецька)

Терміни проведення ПЗНО-2019



Реєстрація для проходження
пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019 року

КОЛИ?

• з 08 до 31 
січня 2019 

року

ДЕ?

• сайт 
Херсонського 

РЦОЯО

ЯК?

• заповнивши 
форму в 
розділі 

"Особистий 
кабінет 

учасника 
ПЗНО"



Участь у пробному ЗНО 
не передбачає автоматичної 
реєстрації на основну сесію 
зовнішнього незалежного 

оцінювання

Результати пробного ЗНО 
не використовуються для 

оцінювання рівня навчальних 
досягнень учнів закладів 

загальної середньої освіти та 
для конкурсного відбору на 
навчання до закладів вищої 

освіти



Розміщення 
інформації про час і 
місце проходження 

ПЗНО на 
інформаційних 

сторінках учасників 
пробного 

зовнішнього 
незалежного 
оцінювання

До 
25.02.2019



Результати пробного 
тестування визначатимуться за 

допомогою спеціального 
сервісу «Визначення 

результатів пробного ЗНО»,
посилання на який буде 

розміщено на сайті Херсонського 
регіонального центру 

оцінювання якості освіти 
в "Особистому кабінеті 

учасника ПЗНО"



Оголошення результатів пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання 

2019 року

22.03.2019
з української мови і 

літератури

29.03.2019

з історії України, 
математики, 

англійської, іспанської, 
німецької, французької

мов, фізики, хімії, 
біології, географії



Уся необхідна інформація, що стосується 
проведення та організації ЗНО-2019 та 

пробного ЗНО, знаходиться на сайті 
Херсонського регіонального центру 

оцінювання якості освіти

www. khersontest.org.ua



Важлива інформація для осіб, які 
відповідатимуть за формування комплектів 

реєстраційних документів!

У зв’язку з тим, що до форми Інформаційної картки
закладу освіти були внесені зміни, а саме було додано
пункт «Відповідальний за формування комплектів
реєстраційних документів», додатково надсилати цю
інформацію відповідно до форми 3 (порядок надання
інформації, необхідної для підготовки та проведення
зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, випуск
Інформаційно-методичного бюлетеня №1) не потрібно.







Висловлюємо подяку відповідальним за 
зовнішнє незалежне оцінювання в 

місцевих органах управління освітою 
м.Гола Пристань, Білозерського району,  

м. Снігурівка за своєчасне надання 
інформації про зміни.



Щомісяця до 20 числа відповідальні особи за 
проведення зовнішнього оцінювання в окрузі зовнішнього 
оцінювання надсилають до Херсонського регіонального 

центру оцінювання якості освіти відомості про публікації у 
інтернет, друкованих виданнях, засобах масової 

інформації, які стосуються зовнішнього незалежного 
оцінювання (форма 7 у порядку надання інформації, 
необхідної для підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2019 році).

Дякуємо відповідальним особам м. Олешки та м. 
Гола Пристань за надання інформації!



Дякуємо за увагу 
та співпрацю!


