
Інформаційни
й бюлетень

з питань ЗНО
(2019 рік)

В  інформаційному  бюлетені
розкриті  особливості  організації
та проведення ЗНО у 2019 році.

Для  керівників  органів
управління і закладів освіти, ОТГ,
методичних  служб  різних  рівнів,
учителів, батьків.

Навчально-методична
лабораторія
моніторингу  якості
освіти  та  ЗНО  КВНЗ
«ДАНО»

 Особливості проведення
ЗНО 2018 року

 Нормативна база ЗНО 
2019 року

 Особливості ЗНО 2019 
року

 Основні норми, що 
характеризують ЗНО

 Перелік предметів 
тестування у 2019 році

 Графік проведення ЗНО
 Пробне тестування 2019

року
 Джерела інформації

Інформаційний бюлетень
підготовлено  за  матеріалами
Українського та Дніпропетровського
регіональних  центрів  оцінювання
якості освіти.



Особливості проведення ЗНО
у 2018 році

 Тестування  з  11-ти
навчальних предметів

 Надано можливість складати
ЗНО  не  більше  як  з  4
навчальних дисциплін

 Залишено бланк Б (відкрита
частина)  з  української  мови
та літератури, іноземних мов

 ЗНО  з  української  мови  і
літератури  складали  учні
(слухачі,  студенти)
професійно-технічних,
вищих  навчальних  закладів,
які  в  2018  році  здобували
повну  загальну  середню
освіту.

 Для  вступу  до  ВНЗ
зараховувалися  результати
ЗНО  2016,  2017  та  2018
років.  З  англійської,
іспанської,  німецької  та
французької  мов   -
результати  лише  2018  року.
Результати  2018  та
попередніх  років  стали
непорівнювальні,  це
пов’язано з тим, що змінено
формат  сертифікаційної
роботи з іноземної мови.

 Додано  частину  «Розуміння
мови  на  слух»,  яка
передбачатиме
прослуховування  звукових
фрагментів  і  виконання
завдань з іноземних мов.

 Збережено  поняття
порогового  балу  «склав/не
склав»  для  кожного  з
предметів тестування

 Надано  можливість  усім
учасникам  ЗНО  отримувати
електронні  скан-копії  своїх
робіт

 Збережено  конфіденційність
завдань

 Забезпечено  повний
громадський  контроль  на  всіх
етапах ЗНО

 Надано  можливість  подання
учасником  тестування  апеляції
за процедурою проведення ЗНО
або  за  результатом  тестування,
оскарження  рішень,  прийнятих
регламентними  комісіями
регіональних  центрів
оцінювання якості освіти

Нормативна база ЗНО 2018 року

 Конституція України
 Закон України “Про освіту”
 Закон України “Про вищу освіту”
 Закон  України  “Про  загальну

середню освіту”
 Указ  Президента  України від

30.09.2010 №926 “Про заходи щодо
забезпечення  пріоритетного
розвитку освіти в Україні”

 Постанова  Кабінету  Міністрів
України  від  14.01.2004  №24  “Про
затвердження  Державного
стандарту  базової  і  повної
загальної середньої освіти”

 Постанова  Кабінету  Міністрів
України  від  25.08.2004  №1095
“Деякі  питання  запровадження
зовнішнього  незалежного
оцінювання  та  моніторингу якості
освіти”  (в  редакції постанови
Кабінету  Міністрів  України  від
8     липня 2015 року №533)

 Постанова  Кабінету  Міністрів
України від 31.12.2005 №1312 “Про
невідкладні  заходи  щодо
запровадження  зовнішнього
незалежного  оцінювання  та
моніторингу  якості  освіти”  (із
змінами від 08.12.2009)

 Постанова  Кабінету  Міністрів
України від 21.02.2007 №289 “Про
затвердження  складу  Міжвідомчої
робочої  групи  з  питань
запровадження  зовнішнього

незалежного  оцінювання  та
моніторингу якості освіти”

 Постанова  Кабінету  Міністрів
України  від  15.04.2015  №222  “Про
затвердження  Порядку  залучення
педагогічних,  наукових,  науково-
педагогічних  працівників  та  інших
фахівців до проведення зовнішнього
незалежного оцінювання”

 Наказ  Міністерства  освіти  і  науки
України  від 22.08.2018 №931 “Деякі
питання  проведення  в  2019  році
зовнішнього  незалежного
оцінювання  результатів  навчання,
здобутих  на  основі  повної  загальної
середньої освіти”

 Наказ  Міністерства  освіти  і  науки
України  від  28.09.2018  №1036  “Про
підготовку до проведення в 2019 році
зовнішнього  незалежного
оцінювання  результатів  навчання,
здобутих  на  основі  повної  загальної
середньої освіти”

 Наказ  УЦОЯО від  22.12.2017  №179
“Про  затвердження  Критеріїв
оцінювання завдань відкритої форми
з  розгорнутою  відповіддю
сертифікаційної роботи з математики
для  осіб  з  порушеннями  зору,  які
використовують  у  процесі  навчання
шрифт Брайля”

 Наказ  УЦОЯО від  22.12.2017  №178
“Про  затвердження  Загальних
характеристик сертифікаційних робіт
з  української  мови  і  літератури,
історії  України  та  математики  для
осіб  з  порушеннями  зору,  які
використовують  у  процесі  навчання
шрифт Брайля”

 Наказ УЦОЯО від 12.10. 2018 №154
“Про  проведення  пробного
зовнішнього  незалежного
оцінювання в 2019 році”

 Наказ УЦОЯО від 16.10. 2018 №156
“Про  затвердження  Схем
нарахування балів відкритої форми з
розгорнутою  відповіддю
сертифікаційних  робіт  зовнішнього

незалежного  оцінювання
2019 року”

 Наказ  УЦОЯО  від  22.10.
2018  №156  “Про
затвердження  Критеріїв
оцінювання  завдань
відкритої  форми  з
розгорнутою  відповіддю
сертифікаційних  робіт
зовнішнього  незалежного
оцінювання 2019 року”

 Наказ  УЦОЯО  від  02.11.
2018  №160  “Про
затвердження  Загальних
характеристик
сертифікаційних  робіт
зовнішнього  незалежного
оцінювання 2019 року”

 Наказ  Міністерства  освіти  і
науки України від 10.01.2017
№25  “Деякі  питання
нормативного  забезпечення
зовнішнього  незалежного
оцінювання  результатів
навчання, здобутих на основі
повної  загальної  середньої
освіти”

 Наказ  Міністерства  освіти  і
науки  України  та
Міністерства  охорони
України  від  29.08.2016
№1027/900  “Деякі  питання
участі  в  зовнішньому
незалежному  оцінюванні  та
вступних  іспитах  осіб,  які
мають  певні  захворювання
та/або  патологічні  стани,
інвалідність”

 Наказ  Міністерства  освіти  і
науки  України  від  27.07.
2016  року  №888  “Про
внесення  змін  до  наказу
Міністерства  освіти  і  науки
України  від  03  лютого  2016
року №77”

 Наказ  Міністерства  освіти  і
науки України від 03.02.2016
№77  “Про  затвердження
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програм  зовнішнього
незалежного  оцінювання  осіб,
які  бажають  здобувати  вищу
освіту  на  основі  повної
загальної середньої освіти”

 Наказ  Міністерства  освіти  і
науки  України  від  15.01.2016
№20  “Про  внесення  змін  до
Положення  про  громадське
спостереження за  проведенням
зовнішнього  незалежного
оцінювання  навчальних
досягнень  випускників
загальноосвітніх  навчальних
закладів”

 Наказ  Міністерства  освіти  і
науки  України  від  11.12.2015
№1277  “Про  затвердження
Положення  про  пробне
зовнішнє  незалежне
оцінювання”

 Наказ  Міністерства  освіти  і
науки  України  від  16.01.2014
№35  “Про  затвердження
Інструкції  про  порядок
виготовлення  дублікатів
сертифікатів  зовнішнього
незалежного оцінювання”

 Наказ  Міністерства  освіти  і
науки  України  України  від
24.05.  2013  року  №586/508
“Про затвердження Інструкції з
охорони  пунктів  тестування
працівниками  Державної
служби  охорони  при  МВС
України”

 Наказ  Міністерства освіти  і
науки,  молоді  та  спорту
України від  25.11.2011  №1354
“Про  затвердження Положення
про  громадське  спостереження
за  проведенням  зовнішнього
незалежного  оцінювання
навчальних  досягнень
випускників  загальноосвітніх
навчальних закладів”

 Наказ  Міністерства  освіти  і
науки  України  вiд  22.12.2010

№1264 “Про розподіл областей для
обслуговування  регіональними
центрами  оцінювання  якості
освіти”

Особливості ЗНО 2019 року

 Учасники  ЗНО:–  випускники
старшої  школи  закладівзагальної
середньої освіти 2019 року;  – учні
(слухачі,  студенти)  закладів
професійної  (професійно-
технічної),  вищої  освіти,  які  в
2019  році  завершуватимуть
здобуття  повної  загальної
середньої  освіти;  –  випускники
минулих  років  (особи,  які  вже
мають  повну  загальну  середню
освіту  та  планують  вступати  до
закладів вищої освіти).

  ЗНО  буде  проводитися  з  11
предметів з 20 травня до 12 липня;

 Кожен  учасник  може  обрати  для
складання не більше 4-х предметів,
з  яких  один  –  українська  мова  і
література є  обов’язковим  для
вступу.

 Результати  ЗНО  із  трьох
навчальних  предметів
зараховуються  як  результати  ДПА
за освітній рівень повної загальної
середньої освіти для учнів закладів
загальної  середньої  освіти,  які  в
2019  році  завершують  здобуття
повної  загальної  середньої  освіти:
українська  мова  і  література
(українська  мова);  математика  або
історія  України  (період  XX  -
початок XXI століття) (за вибором
учня);  один  із  навчальних
предметів за вибором учня.

 Учні  закладів  загальної  середньої
освіти,  яким  результат  ЗНО  з
іноземної мови має зараховуватися
як оцінка за атестацію: отримують
оцінку  за  ДПА  за  результатами

виконання  завдань  академічного
рівня,  якщо  вивчали  цю  іноземну
мову  на  рівні  стандарту  або
академічному  рівні;  отримують
оцінку  за  ДПА  за  результатами
виконання  завдань  академічного  та
профільного рівнів, якщо вивчали цю
іноземну мову на профільному рівні.

 Результати ЗНО з української мови і
літератури (українська мова), а також
із  математики  або  історії  України
(період  XX  -  початок  XXI  століття)
(за вибором учня (слухача, студента))
зараховуються  як  результати  ДПА
для  учнів  (слухачів,  студентів)
закладів  професійної  (професійно-
технічної),  вищої  освіти,  які  в  2019
році  завершують  здобуття  повної
загальної середньої освіти.

 УЧНІ  (СЛУХАЧІ,  СТУДЕНТИ)
ЗАКЛАДІВ  ПРОФЕСІЙНОЇ
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ),
ВИЩОЇ  ОСВІТИ,  які  в  2019  році
завершуватимуть  здобуття  повної
загальної  середньої  освіти,
обов’язково проходитимуть ДПА у
формі  ЗНО  з  двох  предметів:  з
української мови  і  математики  або
історії України (період ХХ – початок
ХХІ століття)(за вибором учня).

 Результати ЗНО з української мови і
літератури (українська мова) можуть
зараховуватися  як  результати  ДПА
для студентів закладів вищої освіти,
які  скористалися  правом повторного
складання  ДПА  у  формі  ЗНО,  що
передбачено абзацом другим пункту
8 розділу II Положення про державну
підсумкову  атестацію  студентів,  які
здобувають освітньо-кваліфікаційний
рівень  молодшого  спеціаліста  з
одночасним  завершенням  здобуття
повної  загальної  середньої  освіти,
затвердженого  наказом  Міністерства
освіти і науки України від 22 серпня
2017 року №1224, зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України
15  вересня  2017 року  за
№1138/31006.

 Інклюзивний компонент. У
2019  році  особи  з
порушеннями  зору
матимуть  можливість
пройти  ЗНО  з  української
мови  і  літератури,
математики,  історії
України  та  біології
(сертифікаційні  роботи
будуть  надруковані
рельєфно-крапковим
шрифтом  Брайля).  Крім
цього,  2019  року  пройде
апробація  технології
проведення ЗНО для  осіб  із
глибокими  порушеннями
зору,  яка  передбачає
використання
комп’ютерної  техніки  та
спеціальних  програмних
засобів  для  сліпих  і
слабозорих  людей.
Апробація  відбудеться  під
час  додаткової  сесії  ЗНО  з
української  мови  і
літератури,  математики,
історії України та біології.

 Переклад  завдань
сертифікаційних  робіт
зовнішнього  незалежного
оцінювання  2019  року  з
історії  України,  математики,
біології,  географії,  фізики,
хімії  буде  здійснено
кримськотатарською,
молдовською,  польською,
російською,  румунською  та
угорською мовами.

 Під  час додаткової  сесії
зовнішнього  незалежного
оцінювання  з  української
мови  і літератури,
математики,  історії  України,

https://ips.ligazakon.net/document/view/re31006?ed=2018_01_17&an=45
https://ips.ligazakon.net/document/view/re31006?ed=2018_01_17&an=45
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https://docs.google.com/viewer?url=http://mon.gov.ua/files/normative/2014-03-19/1875/nmo-35_bez.pdf&embedded=false
https://docs.google.com/viewer?url=http://mon.gov.ua/files/normative/2014-03-19/1875/nmo-35_bez.pdf&embedded=false
http://www.doippo.dp.ua/attachments/article/1901/17.pdf
http://www.doippo.dp.ua/attachments/article/1901/17.pdf
http://www.doippo.dp.ua/attachments/article/1901/17.pdf
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http://www.doippo.dp.ua/attachments/article/1901/14.pdf
http://www.doippo.dp.ua/attachments/article/1901/13.pdf
http://www.doippo.dp.ua/attachments/article/1901/13.pdf


біології  апробацію  технології
проведення  зовнішнього
незалежного  оцінювання  для
осіб  із  глибокими
порушеннями  зору,  яка
передбачає  використання
комп'ютерної  техніки  та
спеціальних  програмних
засобів для сліпих і слабозорих
людей.

 ЗМІСТ  СЕРТИФІКАЦІЙНИХ
РОБІТ  визначено  програмами,
затвердженими  наказом
Міністерства  освіти  і  науки
України від 03.02.2016 №77.

 Як  здійснити  вибір
предметів:
1)  треба  визначитися  зі
спеціальністю  та  напрямом
навчання;  2)  звернутися  до
приймальної  комісії  вищого
навчального  закладу  (до  якого
плануєте вступати) та з’ясувати
перелік  необхідних  для  вступу
предметів.

 Вступ  до  закладів  вищої
освіти. Основні  моменти
пов’язані  з  ЗНО  (вступ  на
перший  курс  для  здобуття
ступеня молодшого бакалавра,
бакалавра  (магістра
медичного‚  фармацевтичного
або ветеринарного спрямувань,
денна  форма): 1)  абітурієнти
матимуть можливість  подати
до  семи  заяв  на  місця
державного  та  регіонального
замовлення,  але  не  більше
ніж  із  чотирьох
спеціальностей. Подання  заяв
на  контрактні  конкурсні
пропозиції  обмежуватися  не
буде;  2)  у  2019  році
приймаються  сертифікати
ЗНО 2017, 2018 та 2019 років,
окрім  оцінок  з  англійської,
французької,  німецької  та

іспанської  мов.  Якщо  як
конкурсний  предмет  у  виші  буде
встановлено  іноземну  мову,
вступник матиме право подавати
оцінку  із  сертифікатів  2018  та
2019  років  з  однієї  з  іноземних
мов  на  власний  розсуд; 3)  для
конкурсного  відбору  осіб,  які  на
основі  повної  середньої  освіти
вступають  на  перший  курс,
зараховуватимуться  результати
ЗНО з трьох конкурсних предметів,
молодшого  бакалавра  -  з  двох
конкурсних  предметів;  4)  заклади
вищої  освіти  матимуть  право
самостійно визначати мінімальне
значення  кількості  балів  із
вступних  випробувань,  з  якими
вступник  допускатиметься  до
участі  в  конкурсі.  Але мінімальні
значення  кількості  балів  із
вступних випробувань для вступу
на  основі  повної  загальної
середньої освіти не можуть бути
встановлені менше 150 балів для
спеціальностей «Стоматологія»,
«Медицина»  та  «Педіатрія»  з
другого  та третього  конкурсних
предметів.  Також конкурсний бал
не може бути менше 130 балів для
здобуття  ступеня  магістра  за
спеціальністю  «Фармація,
промислова  фармація»  та  для
бакалаврських  спеціальностей
«Право»,  «Публічне управління та
адміністрування»  і  «Міжнародні
відносини».

Основні норми,
що характеризують ЗНО 2019 року

 Обов’язковість  проходження  ЗНО
для кожного абітурієнта ВНЗ

 ЗНО  проводиться  у  формі
тестування

 Учасник  самостійно  обирає
предмети  тестування  (крім
обов’язкового)

 Реєстрація  учасників  у  визначені
терміни

 Тести для учасників
стандартизовані,  проводяться  у
визначені дні

 Роботи  учасників  перевіряються  у
центрах  обробки  за  допомогою
програмних засобів та незалежними
екзаменаторами

 Результати  тестувань
зазначаються у сертифікатах

 Тестування  проводить  Український
центр  оцінювання  якості  освіти  і
його регіональні представництва

 Лише сертифікат,  виданий УЦОЯО
є  офіційним  документом,  що
засвідчує факт проходження ЗНО

 Всі  ВНЗ,  незалежно  від  форми
власності  і  підпорядкування,
зобов’язані  приймати  сертифікати
УЦОЯО

 Кожен  учасник  ЗНО  має  право  на
апеляцію,  як  на  процедуру
проведення,  так  і  на  результати
тестування

Перелік предметів тестування
у 2019 році

  Українська  мова  і  література
(обов’язково)

 Математика 
 Історія України
 Іноземна мова 

(англійська,  німецька,
 французька, іспанська)

 Географія
  Біологія 
 Фізика
  Хімія

Максимальна  кількість
предметів,  які  мають  право  обирати
учасники  тестування  –    чотири,
мінімальна  –  один    (українська  мова  і
література).

Головна відмінність вимог до ЗНО 

у 2019 році

Як  і  в  попередні  роки  для
кожного  предмета
встановлюватиметься “пороговий
бал”,  який  визначатиме,  склав
абітурієнт  тест  чи  не  склав.
Встановлюватиметься  цей  показник
експертною  комісією  після
проведення кожного з тестувань.  Усі
АБІТУРІЄНТИ, РЕЗУЛЬТАТИ ЯКИХ
БУДУТЬ  ВИЩИМИ  ЗА
«ПОРОГОВИЙ  БАЛ»,  отримають
оцінку  за  шкалою  100–200  балів.
Таким  чином,  результати
абітурієнтів,  які  подолали  «поріг»,
займуть  відповідне  місце  на
рейтинговій шкалі в діапазоні від 100
до  200  балів,  тобто  абітурієнти,  які
матимуть рейтинговий результат 100
та більше балів, отримають право на
участь у конкурсному відборі під час
прийому до ВНЗ.

Детальніша  інформація  про
метод  визначення  експертами
“порогового  бала” подана  в  статті
Валерія  Бойка  “Визначення
результатів зовнішнього незалежного
оцінювання:  старі  проблеми  та  нові
перспективи”.

Випускники  старшої  школи
ЗНЗ  окрім  оцінки  за  рейтинговою
шкалою  100–200  балів  отримають
оцінку  за  шкалою  1–12  балів  (з
предметів,  які  вони  обрали  для
складання ДПА).

Під  час  підготовки  до  ЗНО
рекомендуємо  спиратися  на:  1)
шкільні  підручники;  2)
характеристики  та  програми  ЗНО;
3) тести  минулих  років,  які
розміщено  на  сайтах  регіональних
центрів; 4) цикл безоплатних онлайн-
курсів  із  підготовки  до  ЗНО  з
математики,  української  мови  і
літератури,  історії  України,

http://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=354&Itemid=64
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розроблених  МОН  України  спільно  з
платформою масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus.

Реєстрація  для  участі  в  пробному
ЗНО-2019:  08.01.2019 - 31.01.2019 на

сайті www.dneprtest.dp.ua.  *Зареєстровані

особи  мають  доступ  до  тренувального

онлайн-тестування! *Звертаємо увагу, що
реєстрація  для  проходження  пробного
ЗНО  не  передбачає  автоматичної
реєстрації  для  участі  в  основній  сесії
ЗНО.

З 5 лютого до 25 березня 2019
року реєстрація на ЗНО.

До  30  квітня  2019  року
зареєстровані  учасники  зможуть
завантажити  зі  своїх  інформаційних
сторінок  запрошення-перепустки,  де
буде  зазначено  час  і  місце  проведення
тестувань.

Графік проведення ЗНО (основна
сесія)

21 травня математика

23 травня
українська 
мова і 
література

27 травня

Іспанська, 
німецька, 
французька 
мови

28 травня
англійська 
мова а

30 травня фізика 

4 червня
історія 
України

6 червня біологія
11 червня географія
13 червня хімія

Передання
закладам  освіти
відомостей
результатів
державної
підсумкової
атестації  в
електронному
вигляді:
математика,
українська  мова  і
література,  фізика
–  до  14.06.2019
року;  іноземні
мови,  біологія  –
20.06.2019  року;
історія  України,
географія, хімія – до
25.06.2019 року.
Додаткова  сесія:  з  26.06.  по
12.07.2019  року  (за  окремим
графіком).  Оголошення результатів
до 18.07.2019 року.

Пробне ЗНО

Пробне ЗНО дає можливість:
1. Ознайомитися  зі

стандартизованими  тестами,  що
відповідають  вимогам  Програм,
характеристикам  і  структурі
сертифікаційних робіт ЗНО-2019.

2. Пройти  пробний  тест  і
попрактикуватися  в  заповненні
бланків відповідей.

3. Дізнатися  правильні  відповіді  до
завдань  пробного  тестування,  що
будуть  розміщені  на  сайті
Українського  центру  оцінювання
якості освіти у визначений час.

4. Отримати  результат  пробного
тестування  за  допомогою
спеціального сервісу.

5.  Психологічно  налаштуватися  на
проходження  зовнішнього
незалежного оцінювання.

6.  Навчитися  ефективно  розподіляти
час.

7. Оцінити  свій  рівень  навчальних
досягнень.

У день проходження пробного ЗНО
допуск учасника пункту пробного 
тестування здійснюватиметься 

за наявності таких документів: 

 паспорта  (свідоцтва  про  народження)  або  іншого
документа, що посвідчує особу;

– запрошення для участі в пробному

ЗНО.

ІНФОРМАЦІЮ  ПРО  ЧАС  І  МІСЦЕ
ПРОХОДЖЕННЯ  ПРОБНОГО  ЗНО
(ЗАПРОШЕННЯ  ) для осіб, які зареєструвалися
та вчасно сплатили вартість тестування (нь),
буде  розміщено  в  Особистих  кабінетах
учасників  пробного  ЗНО  до 25.02.2019.
Вартість  одного  тестування  –  136  грн50
коп.     (разом з ПДВ) за одне тестування.

Графік проведення пробного ЗНО

16.03.2019 -  українська мова і література
23.03.2018 - історія України, математика,
 біологія, географія, фізика, хімія, 
англійська мова, німецька мова, 

іспанська мова, французька мова.
Предмети  тестування,  зазначені  в

один день,  розпочинаються  одночасно,  тому
неможливо  бути  присутнім  в  один і  той  же
час на декількох тестуваннях.

Для отримання результатів  пробного
ЗНО кожному учаснику потрібно буде занести
свої  відповіді  до  спеціального  сервісу
«Визначення  результатів  пробного
зовнішнього незалежного оцінювання» у такі
терміни:  з  української  мови  і  літератури
з 16 до 18 березня,  з  інших  предметів
– з 23 березня до 25 березня.

Результати  тестування  з
української  мови  і  літератури  буде
оприлюднено  в  особистих  кабінетах
учасників  22  березня,  з  інших
предметів – 29 березня.

ЗВЕРТАЄМО  УВАГУ,  що
результати  пробного  ЗНО  не
використовуються для оцінювання
рівня навчальних досягнень учнів
ЗНЗ та для конкурсного відбору на
навчання до ВНЗ.

Право  проведення
пробного  ЗНО в  Дніпропетровській
та  Запорізькій  областях  надано
виключно Дніпропетровському
регіональному  центру  оцінювання
якості освіти.

Усю  потрібну  інформацію
щодо ЗНО можна отримати на сайті
Дніпропетровського  регіонального
центру  оцінювання  якості  освіти
(ДпРЦОЯО) www.dneprtest.dp.ua,аб
о за телефоном (056) 790–24–99, або 
в  соціальній
мережі «Facebook» «Дніпропетровсь-
кий РЦОЯО».

Дніпропетровський
регіональний центр оцінювання
якості освіти, який знаходиться

за адресою:
вул. Новоселівська, 27,

м. Дніпропетровськ, 49083

https://www.facebook.com/zno.dnepr
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php
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