
Пам’ятка 

для учасників  

ЗНО-2019 



КАЛЕНДАР ЗНО-2019 

Математика – 21 травня 

Українська мова  

і література – 23 травня  

Іспанська, німецька,  

французька мови  ̶  27 травня 

Англійська мова  ̶  28 травня 

Фізика – 30 травня 

Історія України – 4 червня 

Біологія – 6 червня 

Географія – 11 червня 

Хімія – 13 червня 



Документи  

ЗНО 



За умови успішної реєстрації 

Дніпропетровський регіональний 

центр оцінювання якості освіти 

(ДпРЦОЯО) надіслав Вам 

рекомендованим листом (який Ви 

повинні були отримати в поштовому 

відділенні або який Вам було видано в 

закладі освіти): 

 

Сертифікат зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019 року (Сертифікат); 

 

інформаційний бюлетень «Зовнішнє 

незалежне оцінювання. 2019 рік»; 

 

реєстраційне повідомлення  

учасника ЗНО. 



СЕРТИФІКАТ 

 Сертифікат є важливим  документом, який підтверджує 

факт Вашої реєстрації для участі в ЗНО. 

 Він містить номер та PIN-код, які потрібні для входу  

до Вашої інформаційної сторінки, що є джерелом необхідної  

та корисної інформації. Сертифікат виконує разом з іншими 

документами функцію перепустки до пунктів проведення ЗНО та  

в ньому проставляють відмітки про проходження тестувань. 

ПРИКЛАД 



 НЕ ЛАМІНУЙТЕ СЕРТИФІКАТ! Не руйнуйте 

голографічну наліпку! Пам’ятайте, що без 
сертифіката Ви не зможете взяти участь у ЗНО!  

 У разі втрати або пошкодження Сертифіката 
звертайтеся до регіонального центру. 

 

Голографічна 

наліпка ПРИКЛАД 





 Ознайомтеся з інформаційним бюлетенем  

ЗНО-2019, який Ви отримали разом із Сертифікатом.  

 Наведена в ньому інформація допоможе Вам 

прийняти зважені рішення в будь-якій ситуації, 

пов’язаній із проходженням ЗНО! 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
БЮЛЕТЕНЬ 



ЗАПРОШЕННЯ-ПЕРЕПУСТКА 

 Про місце, дату  

та час проведення ЗНО  

Ви дізнаєтеся  

із ЗАПРОШЕННЯ-

ПЕРЕПУСТКИ. 

ЗАПРОШЕННЯ-

ПЕРЕПУСТКА  
НЕ надсилатиметься 

поштою.  

На початку травня  

Вам потрібно  

роздрукувати її зі своєї  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СТОРІНКИ. 

ПРИКЛАД 



ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА 

 Вхід на власну ІНФОРМАЦІЙНУ 

СТОРІНКУ можливий через сайт 

Українського центру оцінювання якості 

освіти (УЦОЯО) www.testportal.gov.ua або 

наш сайт www.dneprtest.dp.ua  



 Вхід до ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТОРІНКИ 

здійснюється за номером Вашого 

Сертифіката та PIN-кодом, зазначеним  

у ньому! 

ПРИКЛАД 



Напередодні 
тестування 



Уважно ознайомтеся  

із переліком пунктів 

проведення ЗНО (ПТ),  

що зазначені  

в запрошенні-перепустці.  

 

Щоб запобігти 

запізненню в день 

тестування, заздалегідь 

ознайомтеся  

із маршрутами доїзду*  

до ПТ та передбачте 

додатковий час на 

випадок проблем  

із транспортом або 

негараздів на дорогах. 

ПРИКЛАД 



*Ознайомитися з 
маршрутами доїзду 

можна на  
нашому сайті  



Підготуйте потрібні  документи 

(Сертифікат, паспорт (або інший документ, 

серію та номер якого зазначено  

в Сертифікаті), запрошення-перепустку), дві-

три ручки із чорнилом чорного кольору,  

та, за бажанням, маленьку прозору 

пляшечку із негазованою питною водою.  



У ДЕНЬ 

ТЕСТУВАННЯ 



Радимо залишити вдома 

калькулятор, зошити, рукописні 

матеріали, предмети, які  

є пристроями зв’язку, зчитування, 

обробки, збереження та 

відтворення інформації  



Вчасно прибудьте до ПТ! 

Вхід до ПТ припиняється 

рівно о 10.50!  

Якщо Ви прибудете до 

ПТ із запізненням,  

Вас НЕ допустять  

до виконання 

сертифікаційної роботи! 



На вході до ПТ  

Ви повинні пред’явити**:  

 Сертифікат ЗНО-2019;  

 паспорт або інший документ, серію  

та номер якого зазначено в Сертифікаті;  
 запрошення-перепустку. 

**У випадку відсутності оригіналів Сертифіката  

ЗНО-2019, паспорта або іншого документа, серія та номер 

якого зазначені в Сертифікаті, Вас НЕ допустять до ПТ! 



Якщо Ви маєте при собі  

дозволені вироби медичного призначення  

(глюкометр, слуховий апарат тощо),  

повідомте про це працівників ПТ  

до початку виконання сертифікаційної роботи.  



ЗАБОРОНЕНО використовувати в ПТ та мати при собі або на 

своєму робочому місці протягом часу, відведеного для 

виконання сертифікаційної роботи, засоби зв’язку, пристрої 

зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації 

(пам’ятайте, що НАВУШНИКИ та ФЛЕШКИ заборонені), а також 

окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних 

технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні 

матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені 

процедурою ЗНО. 

В АУДИТОРІЇ ТЕСТУВАННЯ ВИ ПОВИННІ ПОКЛАСТИ 

ЗАЗНАЧЕНІ ПРИСТРОЇ на СПЕЦІАЛЬНО ВІДВЕДЕНЕ МІСЦЕ для 

їхнього зберігання (телефон(и) у цьому випадку потрібно 

вимикати). 



СУВОРО ЗАБОРОНЕНО***: 

1) приносити до ПТ небезпечні предмети або речовини, що 

становлять загрозу для життя та здоров’я людини; 

2) ПРОТЯГОМ ЧАСУ, ВІДВЕДЕНОГО ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ, 

• заважати іншим учасникам ЗНО виконувати роботу; 

• спілкуватися в будь-якій формі з іншим учасником ЗНО 

під час виконання сертифікаційної роботи; 

• списувати відповіді на завдання сертифікаційної роботи  

в іншого учасника ЗНО; 

• виносити за межі аудиторії зошити із завданнями 

сертифікаційної роботи, їхні окремі аркуші, бланки 

відповідей; 

3) псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується 

ПТ, чи майно осіб, які перебувають у ПТ; 

4) персоналізувати сертифікаційну роботу (зазначати на 

бланку(ах) відповідей свої прізвище, ім’я, по батькові, 

телефон, електрону адресу тощо). 



***Недотримання зазначених 

правил є підставою позбавити 

Вас права продовжити роботу 

над завданнями та анулювати 

Ваш результат ЗНО!  



 

 В аудиторіях ПТ може здійснюватися 

контроль за дотриманням учасниками ЗНО 

вимоги щодо заборони мати при собі засоби 

зв'язку, пристрої зчитування, обробки, 

збереження та відтворення інформації,  

а також окремі елементи, які можуть бути 

складовими відповідних технічних засобів чи 

пристроїв.  



 В аудиторії тестування переконайтеся, що на 

індивідуальній паперовій наліпці, наклеєній на Вашому 

робочому столі, указані Ваші прізвище, ім’я, по батькові. 

Ретельно перевірте, щоб номер Вашого робочого місця, 

зошита сертифікаційної роботи та наліпок зі штрих-кодом 

на бланку відповідей були однаковими.  

УВАЖНО ВИСЛУХАЙТЕ ПРОМОВУ ІНСТРУКТОРА! 

ПРИКЛАД 



 Під час тестування Ви можете вийти  

з аудиторії за власною потребою, але час, 

який Ви проведете за межами аудиторії,  

не додається до часу, відведеного  

на виконання сертифікаційної роботи. 

 Якщо ж під час виконання завдань Ви 

вирішите вийти за межі ПТ, то не зможете 

продовжити роботу над тестом! 



Якщо виникне така  

потреба, зверніться до  

медичного працівника! 

Ви маєте право  

на отримання  

безкоштовної медичної 

допомоги в ПТ! 



 Після завершення виконання 

сертифікаційної роботи Ви повинні здати 

бланк(и) відповідей, а тестовий зошит залишити 

на своєму робочому місці. 

 Протягом 30 хвилин після завершення 

зовнішнього оцінювання в ПТ Ви зможете 

отримати свій зошит в аудиторії, де проходили 

ЗНО або вестибюлі пункту тестування. 



АПЕЛЯЦІЯ ЩОДО 

ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 

ПРОВЕДЕННЯ ЗНО 

 Якщо стосовно Вас допущено порушення 

процедури проведення ЗНО (неправильний відлік 

часу, відведеного на виконання сертифікаційної 

роботи, дії або бездіяльність працівників ПТ, що 

негативно вплинули на якість виконання 

сертифікаційної роботи), ДО ВИХОДУ із ПТ подайте 

уповноваженій особі УЦОЯО апеляційну заяву щодо 

порушення процедури проведення ЗНО. 



 До виходу із ПТ переконайтеся  

в тому, що у Вашому Сертифікаті 

проставлено відмітку про проходження 

ЗНО із певного предмета! 

ПРИКЛАД 



 Інформація про час (день) оголошення результатів ЗНО  

із кожного предмета заздалегідь оприлюднюється на сайті 

УЦОЯО та на сайті ДпРЦОЯО.   

     У визначений час (день) результат ЗНО з певного предмета 

буде розміщено на Вашій інформаційній сторінці! 

• математика, українська мова  

і література, фізика – до 14 червня, 

•  іноземні мови та біологія –  

до 20 червня, 

• історія України, географія, хімія –  

до 25 червня. 

Оголошення  

результатів ЗНО-2019 



АПЕЛЯЦІЯ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ 

 Якщо у Вас виникнуть сумніви щодо 

об’єктивності оцінювання сертифікаційної 

роботи, Ви маєте право подати апеляційну заяву 

щодо результатів ЗНО****. Відповідну заяву Ви 

зможете подати до апеляційної комісії при 

УЦОЯО (м. Київ) протягом п’яти календарних 

днів з урахуванням дня офіційного оголошення 

результатів ЗНО із певного навчального 

предмета. 

****Під час розгляду заяви щодо результатів  

до уваги не беруться записи, зроблені 

учасником ЗНО в зошиті із завданнями 

сертифікаційної роботи. 



 Після оголошення результатів з усіх 

предметів, з яких Ви проходили ЗНО, 

роздрукуйте із власної інформаційної сторінки 

Інформаційну картку з результатами та долучіть 

її до Сертифіката для подання до закладів вищої 

освіти. 

ПРИКЛАД 



Усю необхідну інформацію щодо 

ЗНО можна отримати на сайті 

ДпРЦОЯО www.dneprtest.dp.ua  

або за телефоном (056) 790–24–99, 

а також у соціальних мережах 

"Facebook" "Дніпропетровський 

РЦОЯО", "Instagram"  

"ЗНО Дніпро / Запоріжжя", 

"Telegram"  

ЗНО 2019 Дніпро / Запоріжжя" 


