
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Херсон  



І. Календарний план підготовки та проведення 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році 

у Миколаївській і Херсонській областях 

(Витяг) 
 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання  

Січень 2019 

1 

 

Забезпечення умов, необхідних для реєстрації осіб, які 

виявили бажання брати участь в ПЗНО.  
08-31.01   

2 

 

Моніторинг процесу реєстрації осіб, які виявили бажання 

брати участь в ПЗНО. 
08-31.01 

3 

 

 

Проведення зустрічей з учнями (слухачами, студентами) 

закладів освіти, науково-педагогічними і педагогічними 

працівниками, батьківською громадськістю. 

до 25.01 

4 Проведення вебінару. 17.01 

Лютий 2019 

5 

Інформування осіб про результати реєстрації на сайті 

Херсонського РЦОЯО на інформаційних сторінках 

«Особистий кабінет учасника пробного ЗНО» (далі – 

«Особистий кабінет»). 

до 15.02 

6 
Надання УЦОЯО зведених статистичних даних про 

реєстрацію осіб, які виявили бажання пройти ПЗНО  
до 18.02 

7 
Визначення округів ПЗНО та формування мережі ПП 

пробного ЗНО. 
до 18.02 

8 
Розподіл учасників ПЗНО між ПП пробного ЗНО, а також 

аудиторіями і робочими місцями 
до 19.02 

9 Проведення вебінару. 21.02  

10 
Оновлення інформації на сайті Херсонського РЦОЯО про 

наявні маршрути проїзду до ПП пробного ЗНО. 
до 25.02 

11 
Розміщення інформації про час і місце проходження ПЗНО на 

інформаційних сторінках учасників ПЗНО. 
до 25.02 

12 

Визначення з місцевими органами охорони здоров’я та 

затвердження переліку медичних працівників для чергування 

в ПП пробного ЗНО. 

до 22.02 

13 
Добір, реєстрація та підготовка осіб, які залучаються до 

роботи в ПП пробного ЗНО.  

з 18.02 по 

03.03 

14 

Добір експертів, їх підготовка. Створення регіональних 

експертних груп з: 

- української мови і літератури; 

- фізики; 

- англійської мови; 

- французької мови. 

з 18.02 до 

04.03 



Березень 2019 

15 

 

Відправлення матеріалів ПЗНО до ПП пробного ЗНО з 

української мови і літератури. 

11-12.03 

 

16 Формування складу персоналу пунктів ПЗНО. до 13.03  

17 

Проведення вебінару за участі відповідальних за ПП пробного 

ЗНО, відповідальних осіб за проведення пробного ЗНО в 

окрузі зовнішнього оцінювання. 

21.03 

18 

 

 

Проведення та контроль за проведенням ПЗНО: 

- з української мови і літератури; 

- з решти предметів. 

 

16.03 

23.03 

19 

 

 

Проведення засідань регіональних експертних груп: 

- українська мова і література; 

- фізика;  

- англійська мова; 

- французька мова. 

 

18.03  

25.03 

20 

 

Інформування учасників ПЗНО щодо уведення відповідей до 

сервісу «Визначення результатів  пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання» та налаштування зв’язку з сервісом 

через «Особистий кабінет»: 

- з української мови і літератури; 

- з решти предметів. 

 

 

 

 

16-18.03 

23-25.03  

 

21 

 

Оприлюднення правильних відповідей до завдань ПЗНО: 

- з української мови і літератури; 

- з решти предметів. 

 

19.03 

 26.03  

22 

 

Оголошення результатів ПЗНО на сторінках «Особистого 

кабінету» учасників: 

- з української мови і літератури; 

- з решти предметів. 

 

 

22.03 

29.03 

 

23 
Інформування громадськості про проведення ПЗНО у 

соціальних мережах, ЗМІ. 

постійно 

Квітень-травень 2019 

24 
Упорядкування документів про оплату роботи осіб, 

залучених до проведення ПЗНО; здійснення оплати. 

квітень – 

травень  

 

25 

 

Підбиття підсумків проведення ПЗНО. 

Спецвипуск інформаційно-методичного бюлетеня 

Херсонського РЦОЯО. 

 

до 20.04 

 

 

 

 

 
 



ІІ. Регламент роботи пункту реєстрації учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2019 році 

Наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 10 грудня 

2018 року № 180 затверджено Регламент роботи пункту реєстрації 

учасників зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році. 

Основні аспекти, на які звертаємо увагу: 

 Пункт реєстрації – тимчасовий пункт у системі зовнішнього незалежного 

оцінювання (далі – зовнішнє оцінювання), що розміщується в окремій(их) 

кімнаті(ах) закладу освіти або установи системи освіти на час проведення 

реєстрації осіб для участі в зовнішньому оцінюванні. 

 Назва пункту реєстрації має збігатися з найменуванням закладу освіти або 

іншої установи системи освіти, де його створено. 

 Пункт реєстрації має бути забезпечений: 

 інформаційними табличками, де вказано режим роботи пункту реєстрації, 

посаду, прізвище, ім’я, по батькові відповідального за пункт реєстрації, 

контактні телефони регіонального центру;  

 робочим місцем відповідального за пункт реєстрації, що облаштоване 

персональним комп’ютером, під’єднаним до мережі Інтернет, і принтером; 

 робочими місцями для осіб, яким надаватимуться консультації та/або технічна 

допомога; 

 телефонним зв’язком; 

 інформаційними матеріалами з питань проведення зовнішнього оцінювання; 

 нормативними документами, що регламентують проведення реєстрації осіб, які 

виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання. 

 На вході до закладу освіти або установи системи освіти, де розміщується 

пункт реєстрації, має бути пандус. 

 Відповідальний за пункт реєстрації: 

 здійснює інформаційно-роз’яснювальну роботу та надає консультаційну 

допомогу з питань реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні;  

 надає допомогу у створенні реєстраційних карток особам, які виявили бажання 

пройти зовнішнє оцінювання. 

 Відповідальний за пункт реєстрації має звернутися до відповідного 

регіонального центру в разі виникнення нестандартних ситуацій, які самостійно 

вирішити неможливо. 

 У пунктах реєстрації надається консультаційна та технічна допомога з 

питань реєстрації: 

 випускникам закладів освіти минулих років, а також, у разі потреби, 

випускникам закладів загальної середньої освіти, учням (слухачам, студентам) 

закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти; 

 особам із глибокими порушеннями зору (із дотриманням рекомендацій щодо 

особливостей реєстрації осіб із глибокими порушеннями зору для участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні, затверджених Українським центром 

оцінювання якості освіти (далі – Український центр)). 



 

ІІІ. Графік проведення вебінарів у І півріччі 2019 року 

Дата 

проведення 
Учасники Тема 

17 січня 

  

- відповідальні за проведення ЗНО в місцевих 

органах управління освітою 

- відповідальні за проведення зовнішнього 

оцінювання в округах зовнішнього 

оцінювання; 

- відповідальні за пункти реєстрації осіб для 

участі в ЗНО-2019;  

- керівники закладів загальної середньої, 

професійно- (професійно-технічної) вищої 

освіти 

- відповідальні за формування пакетів 

реєстраційних документів 

         Завдання 

органів управління 

освітою та  

відповідальних осіб в 

округах зовнішнього 

оцінювання щодо 

підготовки до ЗНО-

2019. 

        Порядок 

реєстрації осіб для 

участі в ЗНО-2019 

24 січня 

 

- відповідальні за проведення ЗНО в місцевих 

органах управління освітою 

- відповідальні за проведення зовнішнього 

оцінювання в округах зовнішнього оцінювання 

Стан реєстрації для 

участі у пробному 

ЗНО. 

 

21 лютого 

  

 

- відповідальні за проведення ЗНО в місцевих 

органах управління освітою 

- відповідальні за проведення зовнішнього 

оцінювання в округах зовнішнього оцінювання 

- відповідальні за формування пакетів 

реєстраційних документів 

- відповідальні за пункти проведення пробного 

ЗНО 

Мережа пунктів 

проведення пробного 

ЗНО 

Стан реєстрації для 

участі в основній 

сесії ЗНО 

 

 

14 березня 

 

- відповідальні за пункти проведення пробного 

ЗНО 

- відповідальні за проведення ЗНО в місцевих 

органах управління освітою 

- відповідальні за проведення зовнішнього 

оцінювання в округах зовнішнього оцінювання 

відповідальні за формування пакетів 

реєстраційних документів 

Регламент роботи 

пункту проведення 

пробного ЗНО 

 

 



18 квітня 

 

- відповідальні за пункти проведення ЗНО 

- відповідальні за проведення ЗНО в місцевих 

органах управління освітою 

- відповідальні за проведення зовнішнього 

оцінювання в округах зовнішнього оцінювання 

Організація 

підготовки осіб, які 

залучатимуться до 

проведення ЗНО на 

пунктах тестування  

Підсумки реєстрації 

для участі в основній 

сесії ЗНО. 

Мережа пунктів 

проведення основної 

сесії ЗНО 

16 травня 

 

- відповідальні за пункти проведення ЗНО, 

помічники відповідальних за пункти 

проведення ЗНО 

- відповідальні за проведення ЗНО в місцевих 

органах управління освітою, в округах 

зовнішнього оцінювання 

Регламент роботи 

пункту проведення 

ЗНО 

Порядок 

інформування 

 

 

 



ІV. ЗНО з англійської мови: особливості тесту 2019 року 

 

Тест зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

англійської мови у 2019 році 

складається із завдань п’яти 

форм: завдань з вибором 

однієї правильної відповіді, 

завдань на визначення 

правильності/неправильності 

твердження, завдань на 

встановлення відповідності, 

завдань на заповнення 

пропусків у тексті і завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. 

Загальна кількість завдань тесту з англійської мови – 59, на виконання яких 

учасникам буде відведено 150 хвилин. 

Результат виконання завдань № 1-16 частини «Розуміння мови на слух 

(аудіювання)», №17-32 частини «Читання», №39-43 та №49-53 частини 

«Використання мови» та № 59 частини «Письмо» буде зараховуватися як 

державна підсумкова атестація з англійської мови (за вибором випускника) для 

учнів, які вивчали предмет на рівні стандарту або академічному рівні. 

Результат виконання завдань всього тесту буде зараховуватися як 

державна підсумкова атестація з англійської мови (за вибором випускника) для 

учнів, які вивчали предмет на профільному рівні, а також буде 

використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ЗНО з 

англійської мови, правильно виконавши всі завдання № 1-16, № 17-32, № 39-43, 

№49-53 та № 59, що будуть зараховуватися як державна підсумкова 

атестація для учнів, які вивчали англійську мову на рівні стандарт або 

академічному рівні, дорівнює 56 тестовим балам. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши 

всі завдання тесту - 72 тестові бали. 

ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з 

основи та трьох або чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. 

Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного 

оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А. 

Тест містить 16 завдань цієї форми (№ 1-6 та № 12-16 – з трьома варіантами 

відповідей, № 22-26 – з чотирма варіантами відповідей), що будуть оцінені в 0 

або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на 

завдання не надано. 

 

http://osvita.ua/test/
http://osvita.ua/test/
http://osvita.ua/test/advice/53096/
http://osvita.ua/school/certification/
http://osvita.ua/school/certification/


Завдання на визначення правильності/неправильності твердження.  

У завданнях пропонується визначити правильність чи неправильність 

наведеного твердження щодо змісту прослуханого чи прочитаного. Завдання 

вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання 

вибрав і позначив відповідь у бланку А. 

Тест містить 5 завдань цієї форми (№ 7-11), що будуть оцінені в 0 або 1 

бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на 

завдання не надано. 

Завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується 

підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; 

твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або 

відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо учасник 

зовнішнього незалежного оцінювання встановив відповідність і позначив 

варіант відповіді в бланку відповідей А. 

Тест містить 11 завдань цієї форми (№ 17–21, № 27–32), що будуть оцінені 

в 0 або 1 бал: 1 бал – за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо 

правильної відповідності не встановлено, або вказано більше однієї відповіді, 

або відповіді на завдання не надано. 

Завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується 

доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, 

словосполученнями/словами із наведених варіантів. Завдання вважається 

виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і 

позначив варіант відповіді в бланку відповідей А. 

Тест містить 26 завдань цієї форми (№ 33-58), що будуть оцінені в 0 або 1 

бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на 

завдання не надано. 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 59). Завдання 

передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання 

власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в 

бланку відповідей Б. 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 

14 балів за критеріями змісту та мовного оформлення: 

 а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у 

комунікативній ситуації): 

 а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали; 

 а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали; 

 а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали. 

 b. Структура тексту та зв’язність: 

 b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних 

елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали; 

 b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, 

лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали. 
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 c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння 

лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 бали. 

 d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 

2 бали. 

Важливо! 

 Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій 

«а.Змістове наповнення», то в такому випадку завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю оцінюється в 0 балів. 

 Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій «с. 

Використання лексики» або критерій «d. Використання граматики», то в такому 

випадку завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється в 0 

балів. 

 Якщо учасник зовнішнього оцінювання не приступав до виконання 

завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і оцінюється в 0 балів. 

Зміст тесту ЗНО з англійської мови визначено на основі Програми 

зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, що містить вимоги до 

практичного володіння читанням, лексичним і граматичним матеріалом, а 

також письмом. 

(Режим доступу: http://osvita.ua/test/training/5048/) 
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ЗНО з німецької мови: особливості тесту 2019 року 

Тест зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

німецької мови у 2019 році 

складається із завдань п’яти 

форм: завдань з вибором 

однієї правильної відповіді, 

завдань на визначення 

правильності/неправильності 

твердження, завдань на 

встановлення відповідності, 

завдань на заповнення 

пропусків у тексті і завдання 

відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Загальна кількість завдань тесту з 

німецької мови – 59, на виконання яких учасникам буде відведено 150 хвилин. 

Результат виконання завдань № 1-16 частини «Розуміння мови на слух 

(аудіювання)», №17-32 частини «Читання», №39-43 та 49-53 частини 

«Використання мови» та № 59 частини «Письмо» буде зараховуватися як 

державна підсумкова атестація з німецької мови (за вибором випускника) для 

учнів, які вивчали предмет на рівні стандарту або академічному рівні. 

Результат виконання завдань всього тесту буде зараховуватися як 

державна підсумкова атестація з німецької мови (за вибором випускника) для 

учнів, які вивчали предмет на профільному рівні, а також буде 

використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ЗНО з німецької 

мови, правильно виконавши всі завдання № 1-16, № 17-32, № 39-43, №49-53 та 

№ 59, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація для учнів, 

які вивчали німецьку мову на рівні стандарт або академічному рівні, дорівнює 

56 тестовим балам. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши 

всі завдання тесту - 72 тестові бали. 

ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з 

основи та трьох або чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. 

Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного 

оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А. 

Тест містить 16 завдань цієї форми (№ 1-6 та № 12-16 – з трьома варіантами 

відповідей, № 22-26 – з чотирма варіантами відповідей), що будуть оцінені в 0 

або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на 

завдання не надано. 

Завдання на визначення правильності/неправильності твердження. У 

завданнях пропонується визначити правильність чи неправильність наведеного 
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твердження щодо змісту прослуханого чи прочитаного. Завдання вважається 

виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і 

позначив відповідь у бланку А. 

Тест містить 5 завдань цієї форми (№ 7-11), що будуть оцінені в 0 або 1 

бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на 

завдання не надано. 

Завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується 

підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; 

твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або 

відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо учасник 

зовнішнього незалежного оцінювання встановив відповідність і позначив 

варіант відповіді в бланку відповідей А. 

Тест містить 11 завдань цієї форми (№ 17–21, № 27–32), що будуть оцінені 

в 0 або 1 бал: 1 бал – за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо 

правильної відповідності не встановлено, або вказано більше однієї відповіді, 

або відповіді на завдання не надано. 

Завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується 

доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/ частинами речень, 

словосполученнями/словами із наведених варіантів. Завдання вважається 

виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і 

позначив варіант відповіді в бланку відповідей А. 

Тест містить 26 завдань цієї форми (№ 33-58), що будуть оцінені в 0 або 1 

бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на 

завдання не надано. 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 59). Завдання 

передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання 

власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в 

бланку відповідей Б. 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 

14 балів за критеріями змісту та мовного оформлення: 

 а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у 

комунікативній ситуації): 

 а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали; 

 а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали; 

 а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали. 

 b. Структура тексту та зв’язність: 

 b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних 

елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали; 

 b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, 

лист, оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали. 

 c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння 

лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 бали. 
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 d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 

2 бали. 

Важливо! 

 Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій «а. 

Змістове наповнення», то в такому випадку завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю оцінюється в 0 балів. 

 Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій «с. 

Використання лексики» або критерій «d. Використання граматики», то в такому 

випадку завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється в 0 

балів. 

 Якщо учасник зовнішнього оцінювання не приступав до виконання 

завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і оцінюється в 0 балів. 

Зміст тесту ЗНО з німецької мови визначений на основі Програми 

зовнішнього незалежного оцінювання з німецької мови, що містить вимоги 

щодо практичного володіння читанням, лексичним та граматичним матеріалом, 

а також письмом. 

(Режим доступу: http://osvita.ua/test/training/5194/) 
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ЗНО з французької мови: особливості тесту 2019 року 

Тест зовнішнього незалежного 

оцінювання з французької мови у 

2019 році складається із завдань 

трьох форм: завдань з вибором 

однієї правильної відповіді, 

завдань на заповнення пропусків 

у тексті і завдання відкритої 

форми з розгорнутою 

відповіддю. Загальна кількість 

завдань тесту з французької мови 

– 59, на виконання яких учасникам буде відведено 150 хвилин. 

Результат виконання завдань № 1-16 частини «Розуміння мови на слух 

(аудіювання)», №17-32 частини «Читання», № 39-43 та 49-53 частини 

«Використання мови» та № 59 частини «Письмо» буде зараховуватися як 

державна підсумкова атестація з французької мови (за вибором випускника) для 

учнів, які вивчали предмет на рівні стандарту або академічному рівні. 

Результат виконання завдань всього тесту буде зараховуватися як 

державна підсумкова атестація з французької мови (за вибором випускника) для 

учнів, які вивчали предмет на профільному рівні, а також буде 

використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ЗНО з 

французької мови, правильно виконавши всі завдання № 1-16, № 17-32, № 39-

43, №49-53 та № 59, що будуть зараховуватися як державна підсумкова 

атестація для учнів, які вивчали французьку мову на рівні стандарт або 

академічному рівні, дорівнює 56 тестовим балам. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши 

всі завдання тесту - 72 тестові бали. 

ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з 

основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання 

вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання 

вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А. 

Тест містить 52 завдання цієї форми (№ 1-32, № 39-48 та № 49-58), що 

будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, 

якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або 

відповіді на завдання не надано. 

Завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується 

доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/ частинами речень, 

словосполученнями/словами із наведених варіантів. Завдання вважається 

виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і 

позначив варіант відповіді в бланку відповідей А. 

http://osvita.ua/test/
http://osvita.ua/test/
http://osvita.ua/test/advice/53096/
http://osvita.ua/school/certification/
http://osvita.ua/school/certification/


Тест містить 6 завдань цієї форми (№ 33-38) що будуть оцінені в 0 або 1 

бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на 

завдання не надано. 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 59). Завдання 

передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання 

власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в 

бланку відповідей Б. 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 

14 балів за критеріями змісту та мовного оформлення: 

 а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у 

комунікативній ситуації): 

 а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали; 

 а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали; 

 а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали. 

 b. Структура тексту та зв’язність: 

 b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних 

елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали; 

 b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, 

лист, оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали. 

 c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння 

лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 бали. 

 d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 

2 бали. 

Важливо! 

 Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій «а. 

Змістове наповнення», то в такому випадку завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю оцінюється в 0 балів. 

 Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій «с. 

Використання лексики» або критерій «d. Використання граматики», то в такому 

випадку завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється в 0 

балів. 

 Якщо учасник зовнішнього оцінювання не приступав до виконання 

завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і оцінюється в 0 балів. 

Зміст тесту ЗНО з французької мови визначено на основі Програми 

зовнішнього незалежного оцінювання з французької мови, що містить вимоги 

до практичного володіння читанням, лексичним і граматичним матеріалом, а 

також письмом. 

(Режим доступу: http://osvita.ua/test/training/5193/) 
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ЗНО з іспанської мови: особливості тесту 2019 року 

Тест зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

іспанської мови у 2019 році 

складається із завдань п’яти 

форм: завдань з вибором 

однієї правильної відповіді, 

завдань на визначення 

правильності/неправильності 

твердження, завдань на 

встановлення відповідності, 

завдань на заповнення 

пропусків у тексті і завдання 

відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Загальна кількість завдань тесту з 

іспанської мови – 59, на виконання яких учасникам буде відведено 150 хвилин. 

Результат виконання завдань № 1-16 частини «Розуміння мови на слух 

(аудіювання)», №17-32 частини «Читання», №39-43 та 49-53 частини 

«Використання мови» та № 59 частини «Письмо» буде зараховуватися як 

державна підсумкова атестація з іспанської мови (за вибором випускника) для 

учнів, які вивчали предмет на рівні стандарту або академічному рівні. 

Результат виконання завдань всього тесту буде зараховуватися як 

державна підсумкова атестація з іспанської мови (за вибором випускника) для 

учнів, які вивчали предмет на профільному рівні, а також буде 

використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ЗНО з іспанської 

мови, правильно виконавши всі завдання № 1-16, № 17-32, № 39-43, №49-53 та 

№ 59, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація для учнів, 

які вивчали іспанську мову на рівні стандарт або академічному рівні, дорівнює 

56 тестовим балам. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши 

всі завдання тесту - 72 тестові бали. 

ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з 

основи та трьох або чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. 

Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного 

оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А. 

Тест містить 16 завдань цієї форми (№ 1-6 та № 12-16 – з трьома варіантами 

відповідей, № 22-26 – з чотирма варіантами відповідей), що будуть оцінені в 0 

або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на 

завдання не надано. 

Завдання на визначення правильності/неправильності твердження. У 

завданнях пропонується визначити правильність чи неправильність наведеного 

http://osvita.ua/test/
http://osvita.ua/test/
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твердження щодо змісту прослуханого чи прочитаного. Завдання вважається 

виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і 

позначив відповідь у бланку А. 

Тест містить 5 завдань цієї форми (№ 7-11), що будуть оцінені в 0 або 1 

бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на 

завдання не надано. 

Завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується 

підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; 

твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або 

відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо учасник 

зовнішнього незалежного оцінювання встановив відповідність і позначив 

варіант відповіді в бланку відповідей А. 

Тест містить 11 завдань цієї форми (№ 17–21, № 27–32), що будуть оцінені 

в 0 або 1 бал: 1 бал – за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо 

правильної відповідності не встановлено, або вказано більше однієї відповіді, 

або відповіді на завдання не надано. 

Завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується 

доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, 

словосполученнями/словами із наведених варіантів. Завдання вважається 

виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і 

позначив варіант відповіді в бланку відповідей А. 

Тест містить 26 завдань цієї форми (№ 33-58), що будуть оцінені в 0 або 1 

бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на 

завдання не надано. 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 59). Завдання 

передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання 

власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в 

бланку відповідей Б. 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 

14 балів за критеріями змісту та мовного оформлення: 

 а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у 

комунікативній ситуації): 

 а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали; 

 а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали; 

 а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали. 

 b. Структура тексту та зв’язність: 

 b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних 

елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали; 

 b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, 

лист, оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали. 

 c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння 

лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 бали. 

http://osvita.ua/test/advice/53169/


 d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 

2 бали. 

Важливо! 

 Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій «а. 

Змістове наповнення», то в такому випадку завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю оцінюється в 0 балів. 

 Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій «с. 

Використання лексики» або критерій «d. Використання граматики», то в такому 

випадку завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється в 0 

балів. 

 Якщо учасник зовнішнього оцінювання не приступав до виконання 

завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і оцінюється в 0 балів. 

Зміст тесту ЗНО з іспанської мови визначено на основі Програми 

зовнішнього незалежного оцінювання з іспанської мови, що містить вимоги до 

практичного володіння читанням, лексичним і граматичним матеріалом, а 

також письмом. 

(Режим доступу: http://osvita.ua/test/training/5192/) 
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Відповідальні за підготовку та друк випуску № 5 

 

Назаренко Л.М. 

Горбушина О.Д. 

Бібік М.В. 

 

Контактна інформація 

Адреса: 

вул. Потьомкінська, 96, м. Херсон, 73026 

Тел. (0552) 46-00-55 

E-mail: rc.kherson@kr.testportal.gov.ua 

Сайт: www. khersontest.org.ua 

 

Соціальні мережі: 

www.facebook.com/khersontest 

www.youtube.com/channel/UC27IowjhKNItgnwTDtEJCFA/videos 

www.instagram.com/kherson_zno/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Електронні версії випусків інформаційно-методичного бюлетеня 

розміщуються на сайті Херсонського регіонального центру 

оцінювання якості освіти в розділі  

«Інформаційно-методичний бюлетень» 
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