


 Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 10.10.2019 №139

«Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році»
33

Нормативні документи

 Календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти,

затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 19.07.2019 № 947

«Про підготовку та проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

1

2
 Наказ МОН України від 11.05.2019 № 635 «Деякі питання проведення в 2020 році

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі

повної загальної середньої освіти»



ЗНО–2020

Основна сесія  

21.05 -15.06.2020

Додаткова сесія

25.06 -17.07.2020



ЗНО–2020

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ 

математика                                                    21 травня

українська мова і література                       26 травня

фізика                                                             28 травня

іспанська мова                                               01 червня

німецька мова                                                01 червня

французька мова                                           01 червня

англійська мова                                             02 червня

історія України                                              04 червня

біологія                                                           09 червня

географія                                                        11 червня

хімія                                                                15 червня



ЗНО–2020

Кількість предметів для складання ЗНО НЕ БІЛЬШЕ 4

Програми ЗНО затверджені наказом МОН

Завдання

сертифікаційних робіт з:

 історії України

 математики 

 біології

 географії

 фізики

 хімії

 кримськотатарською 

мовою

 молдовською мовою

 польською мовою

 російською мовою

 румунською мовою

 угорською мовою

будуть перекладені



ЗНО–2020

У 2020 році 

чинні сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання

2017, 2018, 2019 та 2020 років

Результати з англійської, французької, німецької та 

іспанської мов приймаються із сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання 

2018, 2019 та 2020 років



ЗНО–2020

Реєстрація на ЗНО 

Для учнів (слухачів, студентів), які складатимуть 

державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання: 

 03.02 - 17.03.2020 - подання реєстраційних документів особами

для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні (до закладу

освіти)

 03.02 - 24.03.2020 - унесення за вимогою учасників зовнішнього

незалежного оцінювання змін до реєстраційних даних

(перереєстрація)



ЗНО–2020

ЗЗСО

ЗВО

ЗПО

Українська мова і література 
(українська мова)

Математика або історія України 
(XX-XXI ст.) за вибором учня

Один предмет з переліку (історія 
України, математика, біологія, 

географія, фізика, хімія, англійська 
мова, іспанська мова, німецька мова, 

французька мова) за вибором учня

ЗНО у формі ДПА

Для 
учнів 

(слухачів, 
студентів) 



ЗНО–2020

Реєстрація - 2020



Прошу зареєструвати мене для участі в зовнішньому незалежному 
оцінюванні 2019 року. Із порядком проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти ознайомлений 

Ткаченко М.І.

09.02.2019

Ткаченко Мар’яна Іванівна

Фотокартка 
розміром 3х4

Фотокартка 
розміром 3х4

Дата 
народження

Перелік 
предметів

Наявність медичного висновку 
про створення особливих 

(спеціальних) умов для 
проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання за 
формою №086-3/о

Домашня 
адреса

ЗНО–2020

Формування реєстраційної картки



ЗНО–2020

Формування комплектів реєстраційних документів

На копіях документів 

повинно бути:

• напис Згідно з 

оригіналом

• особистий підпис, 

ініціали та прізвище 

особи, яка реєструється

• дата засвідчення копії

або

Згідно з оригіналом
дата підпис
ПІБ

Згідно з оригіналом
дата підпис
ПІБ

Згідно з оригіналом
дата підпис
ПІБ



Реєстраційна картка

копії документів, що посвідчують особу

ЗНО–2020

Усі здобувачі ПЗСО 

подають реєстраційні 

документи до  закладу 

освіти

*Особи з особливими освітніми потребами: 

медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання за формою №086-3/о,

наданий органами або закладами охорони здоров'я

*Особи, які навчаються за кордоном, братимуть участь у міжнародних змаганнях, олімпіадах тощо і 

реєструються для участі в додатковій сесії: заява на участь у додатковій сесії й документи, що 

підтверджують цей факт

*Особи, які подають документи, оформлені іноземною мовою: 

копія нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації



Перевіряє оформлення 

реєстраційної картки 

Перевіряє копію документа, що 

посвідчує особу (чіткість, 

наявність напису «Згідно з 

оригіналом», дата, підпис, ПІБ)

Формує список осіб, які 

проходитимуть ДПА у формі 

ЗНО

Передає/надсилає комплекти 

реєстраційних документів до 

Київського РЦОЯО

ЗНО–2020

Відповідальна особа у закладі освіти



Здобувачам повної загальної середньої освіти 

поточного року індивідуальний конверт буде 

надіслано

на адресу закладу освіти, де вони 

навчаються

Заклад освіти отримає Відомість видачі 

індивідуальних конвертів

Вміст конверта: 

1. Сертифікат 

2. Реєстраційне повідомлення

Для кожного учасника на 

веб-сайті УЦОЯО створюється інформаційна сторінка, 

доступ до якої здійснюється за

номером Сертифіката та 

PIN-кодом, указаним у ньому

ЗНО–2020

Результати реєстрації



ЗНО–2020

Перереєстрація

03 лютого - 24 березня



ЗНО–2020

Перереєстрація

03 лютого - 24 березня

нова 

реєстраційна 

картка

копії документів, 

що посвідчують 

особу

раніше 

отриманий 

Сертифікат 

відповідальний в 

закладі освіти

окремий список 



ЗНО–2020

З кожного предмета 

буде встановлено поріг “склав/не склав” 

Усі учасники, які подолали поріг, 

отримають результат за шкалою 100 – 200 балів

Для сертифікаційних робіт з різних предметів поріг

“склав/не склав”  буде різний



ЗНО–2020

до 12.06.2020  з математики, фізики                                  

до 20.06.2020  з української мови і літератури,                                                                                             

історії України, іноземних мов 

до 24.06.2020  з біології, географії, хімії

ЗНО/ДПА на 

інформаційних 

сторінках учасників

ДПА в електронному 

варіанті на сторінках 

закладів освіти

РЕЗУЛЬТАТИ



У день проходження ЗНО

 НЕ ЗАПІЗНЮВАТИСЯ 

 На вході до пункту ЗНО пред’явити такі документи:

Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал)

Паспорт або інший документ, серія та номер якого зазначені в 
Сертифікаті (оригінал)

Запрошення - перепустку для участі в ЗНО 

(до 30.04.20 будуть розміщені на інформаційних сторінках)

ЗАПРОШЕННЯ-ПЕРЕПУСТКА № _________

для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні

(Прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта) 

Для складання тесту з      (назва предмета тестування)

запрошуємо Вас прибути (дата тестування) не пізніше 10 год. 50 хв. до 

пункту тестування, що розташований за адресою:

(адреса місця розташування пункту тестування)

(повна назва пункту тестування)  

Для складання тесту з      (назва предмета тестування)

запрошуємо Вас прибути (дата тестування) не пізніше 10 год. 50 хв. до 

пункту тестування, що розташований за адресою:

(адреса місця розташування пункту тестування)

(повна назва пункту тестування)

Для складання тесту з      (назва предмета тестування)

запрошуємо Вас прибути (дата тестування) не пізніше 10 год. 50 хв. до 

пункту тестування, що розташований за адресою:

(адреса місця розташування пункту тестування)

(повна назва пункту тестування)



До уваги майбутніх 
першокурсників закладів вищої 

освіти!

Умовами прийому на навчання до закладів вищої 

освіти України в 2020 році (Наказ Міністерства 

освіти і науки України від 11.10.2019 № 1285

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

02 грудня 2019 року за № 1192/34163)

визначено Перелік конкурсних предметів, 

творчих заліків та творчих конкурсів для вступу 

на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного 

або ветеринарного спрямувань) на відкриті та 

закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі 

повної загальної середньої освіти



Вступники на базі 

повної загальної 

середньої освіти

Особливості вступної кампанії–2020

зможуть подати

5 заяв

Мінімальний 

конкурсний бал 

не менше 125

Бюджет



на спеціальності 

«Стоматологія», 

«Медицина»,

«Педіатрія» з 

другого та третього 

конкурсних 

предметів

Особливості вступної кампанії–2020

на спеціальності 

«Право», «Публічне 

управління та 

адміністрування»,

«Міжнародні 

відносини» 

Мінімальний конкурсний бал

150

«Фармація, 

промислова 

фармація» 

130140



Пробне ЗНО

Пробне ЗНО дає можливість:

 ознайомитися з процедурою проведення ЗНО

 підготуватися психологічно до проходження ЗНО

 ознайомитися з форматами сертифікаційних робіт

 орієнтуватися в різних формах завдань

 розрахувати час на виконання частин сертифікаційної роботи

 потренуватися в заповненні бланків відповідей

 отримати результат за виконання завдань пробного ЗНО



Пробне ЗНО–2020

Реєстрація

з 03 по 24 січня

на сайті КРЦОЯО
https://kyivtest.org.ua

21.03.2020 – українська мова і література

28.03.2020 – математика, історія України, біологія, географія, 

хімія, фізика,  англійська мова, німецька мова, французька мова,

іспанська мова

Реєстрація для проходження ПЗНО 

не передбачає автоматичної  реєстрації 

для участі в основній сесії ЗНО

Щоб стати учасником ПЗНО потрібно:

 зареєструватися

 здійснити оплату не пізніше 26.01.2020

Вартість ПЗНО  

150 грн.

Можна скласти лише один предмет в день тестування

https://kyivtest.org.ua/


У день проходження ПЗНО–2020

До 02.03.2020 запрошення  у “Особистому кабінеті учасника 

пробного ЗНО” на сайті КРЦОЯО

У пункті проведення ПЗНО учасник повинен пред’явити: 

 паспортний документ;

 запрошення

У разі неучасті особи в ПЗНО сплачені кошти НЕ повертаються

Учасник має право отримати комплект тестових матеріалів, 

звернувшись у триденний термін за адресою, указаною в запрошенні



Результати пробного ЗНО–2020

Уведення відповідей до сервісу 

«Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» 

(в «Особистому кабінеті учасника пробного ЗНО»)

з української мови і літератури 21.03-23.03.2020

з усіх інших предметів  28.03-30.03.2020

Оприлюднення правильних відповідей 

на сайті УЦОЯО http://testportal.gov.ua

з української мови і літератури 24.03.2020

з усіх інших предметів  31.03.2020

з української мови і літератури 27.03.2020

з усіх інших предметів 03.04.2020

Оголошення результатів



Кількість завдань 

сертифікаційної роботи 58

Робота має        частини3

Час виконання 180 хв

Частина 2

Частина 1

Частина 3

Українська мова

Українська література

Власне висловлення

Максимальна кількість 

тестових балів 104

Завдання з вибором 

однієї правильної 

відповіді

№ 1-23, 29-53

0 або 1 бал

Завдання на 

встановлення 

відповідності

№ 24-28, 54-57

0, 1, 2, 3 або 4 бали

Завдання відкритої 

форми з розгорнутою 

відповіддю

№ 58

від 0 до 20 балів

Державна підсумкова атестація

Частина 1 Українська мова Завдання № 1-33

Частина 3 Власне висловлення Завдання № 58

34 завдання  - 68 балів

Оцінка ДПА 1 – 12  балів

Власне 

висловлення, що не 

відповідає темі, 

буде оцінено

в 0 балів

Роботу обсягом до 

100 слів буде 

оцінено в 0 балів

ЗНО
Усі  завдання  

сертифікаційної  роботи

Результат 
100-200 балів
Визначається

«пороговий бал»
Учасники, результати 
яких будуть нижчі за 

встановлений «пороговий 
бал», НЕ ЗМОЖУТЬ 

подавати результати з 
цього предмета до 

приймальних комісій ЗВО



Кількість завдань сертифікаційної роботи 60

Робота має        частини2

Час виконання 150 хв

Частина 2

Частина 1
Історія України ХХ – початку ХХІ ст.

Історія України від найдавніших 

часів до кінця ХІХ ст.

Максимальна кількість тестових балів 94

Державна підсумкова атестація

Частина 1

Історія  України  ХХ – початку ХХІ ст.

Завдання № 1-30

30 завдань - 47 балів

Оцінка ДПА 1 – 12  балів

ЗНО
Усі  завдання  

сертифікаційної  роботи

Результат 
100-200 балів

Визначається
«пороговий бал» 

Учасники, результати яких будуть 
нижчі за встановлений 

«пороговий бал», НЕ ЗМОЖУТЬ 
подавати результати з цього 
предмета до приймальних 

комісій ЗВО

Завдання з вибором 

однієї правильної 

відповіді

№ 1-23, 31-53

0 або 1 бал

Завдання на 

встановлення 

відповідності

№ 24-26, 54-56

0, 1, 2, 3 або 4 бали
Завдання на 

встановлення 

правильної 

послідовності

№  27,28,57,58

0, 1, 2 або 3 бали

Завдання з вибором трьох 

правильних відповідей із семи 

запропонованих варіантів 

відповіді

№ 29, 30, 59, 60

0, 1, 2 або 3  бали



Кількість завдань 

сертифікаційної роботи 35

Час виконання 180 хв

Максимальна кількість 

тестових балів 62

Державна підсумкова атестація

Завдання № 1-30

Завдання № 33, 34

32 завдання - 52 бали

Оцінка ДПА 1 – 12  балів

ЗНО
Усі  завдання  

сертифікаційної  роботи

Результат 
100-200 балів

Визначається
«пороговий бал»

Учасники, результати яких 
будуть нижчі за 

встановлений «пороговий 
бал», НЕ ЗМОЖУТЬ 

подавати результати з 
цього предмета до 

приймальних комісій ЗВО

Завдання з вибором 

однієї правильної 

відповіді

№ 1-20

0 або 1 бал

Завдання на 

встановлення 

відповідності

№ 21-24

0, 1, 2 або 3

Завдання відкритої  

форми з короткою 

відповіддю

№ 25-27

0, 1 або 2 бали

№ 28-32

0 або 2 бали

Завдання відкритої 

форми з розгорнутою 

відповіддю

№ 35

0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 

балів

Завдання відкритої 

форми з розгорнутою 

відповіддю

№ 33-34

0, 1, 2, 3 або 4 бали

Із  розгорнутою  відповіддю

Розв’язання 

завдань у чернетці

не перевіряються і 

до уваги не 

беруться



ЗНО
Усі  завдання  

сертифікаційної  роботи

Результат 
100-200 балів

Визначається
«пороговий бал»

Учасники, результати 
яких будуть нижчі за 

встановлений «пороговий 
бал», НЕ ЗМОЖУТЬ 

подавати результати з 
цього предмета до 

приймальних комісій ЗВО

Завдання з вибором 

однієї правильної 

відповіді

№ 1-36

0 або 1 бал

Завдання на 

встановлення 

відповідності

№ 37-42

0, 1, 2, 3 або 4 бали

Завдання відкритої 

форми з короткою 

відповіддю

№  43-48

0 або 2 бали

Завдання з вибором трьох 

правильних відповідей із 

семи запропонованих 

варіантів відповіді

№ 49-54

0, 1, 2 або 3 бали

Розв’язання завдань 

у чернетці не 

перевіряються і до 

уваги не беруться

Державна підсумкова атестація

Усі завдання  

сертифікаційної  роботи 

Завдання № 1-54

54 завдань  - 90 балів

Оцінка ДПА 1 – 12  балів

Кількість завдань 

сертифікаційної роботи

Максимальна кількість 

тестових балів

Час виконання

54

90

150 хв



ЗНО
Усі  завдання  

сертифікаційної  роботи
Результат 

100-200 балів

Визначається
«пороговий бал» 

Учасники, результати яких 
будуть нижчі за 

встановлений «пороговий 
бал», НЕ ЗМОЖУТЬ 

подавати результати з 
цього предмета до 

приймальних комісій ЗВО

Завдання з вибором 

однієї правильної 

відповіді

№ 1-38

0 або 1 бал

Завдання на 

встановлення 

відповідності

№ 39-46

0, 1, 2, 3 або 4 бали

Завдання з вибором трьох 

правильних відповідей із 

трьох груп запропонованих 

варіантів відповідей

№  47-50

0, 1, 2 або 3 бали

Розв’язання завдань 

у чернетці не 

перевіряються і до 

уваги не беруться

Кількість завдань 

сертифікаційної роботи

Максимальна кількість 

тестових балів 82

50

Час виконання 150 хв

Державна підсумкова атестація

Усі завдання  

сертифікаційної  роботи 

Завдання № 1-50

50 завдань  - 82 бали

Оцінка ДПА 1 – 12  балів



Кількість завдань 

сертифікаційної роботи 38

Час виконання 180 хв

Максимальна кількість 

тестових балів 64

Державна підсумкова атестація

Завдання № 1-38

38 завдань  - 60 балів

Оцінка ДПА 1 – 12  балів

ЗНО
Усі  завдання  

сертифікаційної  роботи

Результат 
100-200 балів

Визначається
«пороговий бал» 

Учасники, результати яких 
будуть нижчі за 

встановлений «пороговий 
бал», НЕ ЗМОЖУТЬ 

подавати результати з 
цього предмета до 

приймальних комісій ЗВО

Завдання з вибором 

однієї правильної 

відповіді

№ 1-20

0 або 1 бал
Завдання на 

встановлення 

відповідності

№ 21-24

0, 1, 2, 3 або 4 бали

Завдання відкритої 

форми з короткою 

відповіддю

№  25-28

0, 1 або 2 бали

№  28-38

0 або 2 бали

Розв’язання завдань у 

чернетці не 

перевіряються і до 

уваги не беруться

Усі завдання  

сертифікаційної  роботи 



ЗНО
Усі  завдання  

сертифікаційної  роботи

Результат 
100-200 балів

Визначається
«пороговий бал»

Учасники, результати 
яких будуть нижчі за 

встановлений «пороговий 
бал», НЕ ЗМОЖУТЬ 

подавати результати з 
цього предмета до 

приймальних комісій ЗВО

Завдання з вибором 

однієї правильної 

відповіді

№ 1-34

0 або 1 бал

Завдання на 

встановлення 

відповідності

№ 35-38

0, 1, 2 або 3

Завдання відкритої 

форми з короткою 

відповіддю

№  39-52

0 або 2 бали

Розв’язання 

завдань у 

чернетці

не перевіряються 

і до уваги не 

беруться

Кількість завдань 

сертифікаційної роботи

Максимальна кількість 

тестових балів

Час виконання

52

74

150 хв

Державна підсумкова атестація

Усі завдання  

сертифікаційної  роботи 

Завдання № 1-52

52 завдання  - 74 балів

Оцінка ДПА 1 – 12  балів



Кількість завдань 

сертифікаційної роботи 59

Час виконання 150 хв

Робота має        частини4

Рівні складності  

для випускників  

ЗНЗ 2020 року

Частина 1

Частина 2

Частина 3

Розуміння  мови  на  

слух  (аудіювання)

Читання

Використання мови

ПисьмоЧастина 4

Максимальна кількість 

тестових балів 72

ЗНО
Усі  завдання  

сертифікаційної  роботи
Результат 

100-200 балів
Визначається

«пороговий бал» 
Учасники, результати яких 

будуть нижчі за 
встановлений «пороговий 

бал», НЕ ЗМОЖУТЬ подавати 
результати з цього 

предмета до приймальних 
комісій ЗВО

Профільний  рівень – для 

випускників, які  вивчали 

мову  на профільному  рівні  

та бажають  зарахувати 

результат  ЗНО  як   ДПА

Академічний рівень – для   

випускників, які  вивчали 

мову на рівні стандарту/  

академічному рівні та 

бажають  зарахувати 

результат  ЗНО  як   ДПА 

Державна підсумкова атестація
Академічний рівеньПрофільний  рівень

Завдання № 1-59

Частина 1 Розуміння  мови  на  слух  

(аудіювання)

Розділи 1-3  Завдання № 1-16
Частина 2 Читання

Розділи 4-6  Завдання № 17-32
Частина 3 Використання мови

Розділ 8 Завдання № 39-43

Розділ  9  Завдання № 49-53
Частина 4 Письмо

Завдання № 59

59 завдань  - 72 бали

Оцінка ДПА 1 – 12  балів

43 завдання  - 56 балів

Оцінка ДПА 1 – 12  балів

Завдання відкритої 

форми з розгорнутою 

відповіддю

№ 59

від 0 до 14 балів

Завдання з вибором однієї 

правильної відповіді

Розділи 1 і 3 (три варіанти 

відповіді) № 1-6, 12-16

0 або 1 бал

Розділ 5 (чотири варіанти 

відповіді) № 22-26

0 або 1 бал

Завдання на 

визначення 

правильності/ 

неправильності 

твердження

Розділ 2 № 7-11

0 або 1 бал

Завдання на встановлення 

відповідності

Розділи 4 і 6 № 17-21, 27-32

0 або 1 бал

Завдання на 

заповнення пропусків у 

тексті

Розділи 7,8 і 9 № 33-58

0 або 1 бал

Якщо за критеріями «Змістове 

наповнення», «Використання 

лексики» або «Використання 

граматики» отримано 0 балів, то за 

все завдання 0 балів

Якщо власне висловлення

не написано, то за

все завдання 0 балів

Усі завдання  сертифікаційної  

роботи 



Як знайти характеристики сертифікаційних робіт?
1

2

3

4

5



(044) 360-70-04
(044) 361-42-17

телефони
гарячої лінії

КРЦОЯО

http://testportal.gov.ua 
сайт Українського 

центру   оцінювання 
якості освіти (УЦОЯО)

http://kyivtest.org.ua 
сайт Київського 

регіонального центру 
оцінювання якості 
освіти (КРЦОЯО)

(044) 486-09-67 
телефон гарячої лінії 

УЦОЯО

Інформаційна підтримка


