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Нормативно-правова база ЗНО 2018
• Наказ МОН від 31.07.2017 № 1103 « Деякі питання проведення в 2018 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти »

• Лист МОН України від 24.11.2017 №1/9-635 «Про порядок та особливості 
упровадження зовнішнього незалежного оцінювання , як  форми проходження 
державної підсумкової атестації у закладах професійної (професійно- технічної) 
освіти у 2018 р.»

• Закон України «Про вищу освіту», ст.44, 45
• Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 

освіти (затверджено постановою Кабміну 25.08.2004 №1095, в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 №533, зі змінами

• Наказ МОН  від 10.01.2017 №25 «Деякі питання нормативного забезпечення ЗНО 
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 
зареєстровано в Мінюсті 27.01.2017 за №118/29986

• Наказ МОН від 31.07.2017 №1103 «Деякі питання проведення в 2018 році 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти», зареєстрований в Мінюсті 16.08.2017 за 
№1014/30822 зі змінами (наказ МОН від 09.11.2017 №1459, Мінюст 13.11.2017 за 
№1379/31247)

• Наказ МОН від 19.09.2017 №1287 «Про затвердження Календарного плану підготовки 
та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

• Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, затверджене наказом МОН 
від 11.12.2015 №1277, зареєстровано в Мінюсті 05.01.2016 за №9/28139

• Наказ УЦОЯО від 13.10.2017 №150 «Про проведення пробного зовнішнього 
незалежного оцінювання в 2018 році»
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Нормативно-правова база ЗНО 2018

• http://lv.testportal.gov.ua/index.php/dokumenty документи 
на сайті ЛРЦОЯО

• http://testportal.gov.ua/normdok/ документи на сайті 
УЦОЯО
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Відповідно до наказу МОН від 22 
серпня  № 931 2018 року учні закладів 
професійної (професійно- технічної ) 
освіти проходитимуть у 2019 році ЗНО 
у формі ДПА з української мови та 
літератури, а також з математики або 
історії України (на вибір)



© Фокина Лидия Петровна 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО – 2019

МАТЕМАТИКА                                                    21 травня

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА               23 травня

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ                                             04 червня
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Графік проведення пробного
ЗНО – 2019

• 8-31 СІЧНЯ - РЕЄСТРАЦІЯ
• 16 БЕРЗНЯ- УКРАЇНСЬКА МОВА та                     

ЛІТЕРАТУРА
• 23 БЕРЕЗНЯ- МАТЕМАТИКА, ІСТОРІЯ 

УКРАЇНИ



© Фокина Лидия Петровна 

Взяли участь у тестуванні 1361 учасник;

• Початковий рівень (1-3 бали) 57% 

учасників;

• Середній рівень (4-6 балів) 40% учасників;

• Достатній рівень (7-9 балів) 3 % учасників;

• Високий рівень (10-12 балів) 0% учасників.

• Не з’явились 41 учасник;
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Назва закладу освіти
К-сть осіб, 

які взяли участь
у тестуванні*

% учасників, які отримали оцінку відповідного 
рівня

початковий
(1-3 бали)

середній
(4-6 балів)

достатній
(7-9 балів)

високий
(10-12 
балів)

Державний навчальний заклад "Нововолинський центр 
професійно-технічної освіти" 184 50.00 46.20 3.80 0.00

ДПТНЗ "Луцьке вище професійне училище будівництва та 
архітектури" 28 42.86 53.57 3.57 0.00

Торчинський професійний ліцей 102 58.82 38.24 2.94 0.00
ДПТНЗ "Камінь-Каширське вище професійне училище" 109 64.22 34.86 0.92 0.00

Волинський коледж НУХТ 379 20.84 57.52 20.32 1.32
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"

208 56.25 38.46 5.29 0.00

Любомльський професійний ліцей 80 55.00 37.50 7.50 0.00
Державний професійно-технічний навчальний заклад 
"Луцьке вище професійне училище" 185 37.30 58.92 3.78 0.00

Технічний коледж ЛНТУ 248 21.77 59.68 18.15 0.40
Оваднівський професійний ліцей 39 89.74 10.26 0.00 0.00
Локачинська філія Оваднівського професійного ліцею 39 66.67 28.21 5.13 0.00
Професійно-технічне училище №22 смт Луків 43 69.77 30.23 0.00 0.00
Володимир-Волинське вище професійне училище 99 61.62 37.37 1.01 0.00
Колківське вище професійне училище 74 70.27 29.73 0.00 0.00
Любешівський технічний коледж ЛНТУ 152 51.32 40.79 6.58 1.32
Старовижівський професійний ліцей 57 52.63 43.86 3.51 0.00
Маневицький професійний ліцей 63 65.08 33.33 1.59 0.00
ВСЬОГО: 1361 56.72 40.12 3.16 0.00

Узагальнені дані про результати державної підсумкової атестації, проведеної 
у формі зовнішнього незалежного оцінювання (за рівнями)
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Особливості тесту

• Зміст тестових завдань визначається програмою ЗНО з української 
мови та літератури у 2019 році.

• У 2019 році тест ЗНО з української мови та літератури містить дві 
частини завдань: мовну і літературну .

• Для державної підсумкової атестації з української мови 
випускникові необхідно виконати мовну частину завдань тесту; 
для визначення оцінки ДПА врахують тільки відповіді з 
української  мови та власне висловлення.

• У 2019 році мовний блок тесту складається із 34 завдань. 
Максимальна кількість тестових балів, що може набрати учасник 
ЗНО, правильно виконавши всі завдання мовної частини тесту, 
дорівнює 68 балам.

• Підсумкові бали з предметів виставляються у додаток до атестата 
про повну загальну середню освіту на підставі семестрових балів 
незалежно від результатів атестації.
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Посібники та Інтернет-ресурси, які допоможуть учням у підготовці до 
ЗНО з української мови:

§ http://testportal.gov.ua – програмні вимоги та характеристики сертифікаційних робіт, критерії 
власного висловлювання, правильні відповіді, таблиці переводу тестових балів, та ін.
§ https://testportal.gov.ua - Український центр оцінювання якості освіти [Електронний ресурс]
§ http://zno.osvita.ua/ – тести ЗНО минулих років онлайн, перевага – можливість одразу почитати 
коментар: тема, правило, правильна відповідь,
§ http://zno.osvita.ua/ukrainian – за роками.
§ https://www.slideshare.net/HelenGolovina/ss-58595076 – опорні схеми для підготовки до ЗНО з 
української мови
§ http://osvita.ua/test/training/ukr-mova/51233/ – безкоштовний посібник для підготовки до власного 
висловлювання
§ https://www.slideshare.net/veneziya/ss-60067902 – перифрази й цитати про письменників
§ https://www.slideshare.net/veneziya/2017-70679626 – таблиця за творами української літератури
§ http://shevchenko.ukrlib.com.ua/?lang=ua#dytynstvo – інтерактивна біографія Тараса Шевченка
§ http://natalianemirovska.blogspot.com/2016/05/blog-post_1.html – міні-тест до ЗНО. «Неймовірна 
двадцятка «Завдання з української мови та літератури»(персональний блог вчителя)
§ http://all4zno.net/filmi-online-z-ukrainskoi-literaturi-zno.html – фільми on-line з української 
літератури відповідно до програми ЗНО
§ https://vintest.org.ua/library.aspx – електронна бібліотека з української літератури
§ https://www.facebook.com – сторінка у Facebook: Підготовка до ЗНО з української мови і 
літератури (фразеологізми в алфавітному порядку, фонетичні завдання, схеми до теорії 
літератури, т.і.)
§ http://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/952-7-trenazheriv-z-ukrajinskoji-movi-ta-literaturi.html – 7 
ресурсів для перевірки своїх знань з української мови та літератури


