
ЗНО-2020



Календар ЗНО-2020

03.02 –

17.03.2020
Реєстрація на ЗНО

на сайті 
testportal.gov.ua

03.02 -

24.03.2020 
Внесення змін до 

реєстраційних даних 
(перереєстрація)

До 30.04.2020  
Розміщення 

запрошень-перепусток 
на інформаційних 

сторінках учасників 
(роздруковуються 

самостійно)

21.05 -
15.06.2020  

Проведення 
основної сесії ЗНО

До 24.06.2020  
Розміщення 

результатів ЗНО на 
інформаційних 

сторінках учасників



Математика
Англійська 

мова

Українська мова 
і література

Біологія

Хімія

Географія

Фізика

Історія 
України

Календар проведення ЗНО-2020
21.05

26.05

28.05

02.06

04.06

09.06

11.06

15.06

4 предмети 
ЗНО - max



ЗНО = ДПА

Три предмети 

1.Українська мова і література (українська мова)
2.Математика або історія України (період ХХ – ХХІ століття)
3.Один навчальний предмет за вибором випускника з 
переліку:
історія України, математика, англійська, біологія, 
географія, фізика, хімія



Програми ЗНО

!

Сайт Українського центру оцінювання якості освіти

http://testportal.gov.ua



• структура тестів;
• час виконання;
• кількість та типи завдань;
• схеми нарахування тестових балів
• завдання тесту зараховуються як

результат ДПА

Характеристики 
сертифікаційних робіт ЗНО



ЗНО з іноземних мов 
(англійської, іспанської, німецької, французької)

Складові 
частини тесту:

•Читання
•Використання 
мови
•Письмо

Дворівневі 

предметні 

тести 

• Аудіювання 
(розуміння 
мови на слух)

Рівень В1 

Рівень В2

для випускників, 

які вивчали 

іноземну мову 

на рівні 

стандарту або 

академічному 

рівні

для випускників, 
які вивчали 

іноземну мову 

на профільному 
рівні

Увага! У разі ЗНО=ДПА з іноземної мови випускники старшої школи ЗНЗ 2020 року, які бажають зарахувати результат ЗНО як 
оцінку ДПА та вивчали цю іноземну мову на профільному рівні, мають складати відповідний предметний тест рівня В2.



Реєстрація на ЗНО - 2020

!

1. Визначитися із переліком предметів ЗНО, необхідних для вступу
(Правила прийому до ВНЗ 2020 року).



Реєстрація на ЗНО - 2020

!

2. Підготувати документи:

• копію документа, що посвідчує особу (паспорт);

• дві однакові фотокартки розміром 3х4 із зображенням, що
відповідає досягнутому віку.



Коли необхідні додаткові 
документи?

!

1. Якщо Ви особа з особливими освітніми потребами та потребуєте 

створення особливих умов проходження ЗНО, додайте до 

комплекту документі оригінал висновку, виданий закладом охорони 

здоров’я, із зазначенням особливих умов проходження ЗНО.

2. Якщо у Ваших документах є розбіжності в персональних даних 

(змінювалося прізвище, ім’я, по батькові), до основних реєстраційних 

документів додайте копію документа про зміну прізвища, імені, по 

батькові.

3. Якщо Ви для реєстрації подаєте копію документа, оформленого 

іноземною мовою, додайте його переклад, завірений нотаріально.

4. Якщо у поточному році Ви навчаєтесь за кордоном.

5. Якщо за релігійними переконаннями не можете взяти участь в 

основній сесії.



Сертифікат ЗНО



Результати

ЗНО ДПА
Розміщуються на інформаційних сторінках 

учасників ЗНО: 

- До 12.06.2020 – математика, фізика;
- До 20.06.2020 - українська мова і література,
іноземні мови, історія України
- До 24.06.2018 – біологія, географія, хімія.

Роздруковується учасником ЗНО самостійно із 
сайту УЦОЯО – розділ «Інформаційна сторінка».

Передаються до навчальних закладів (ЗНЗ, 
ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а.) в електронному вигляді: 

- До 12.06.2020 – математика, фізика;
- До 20.06.2020 - українська мова і література,
іноземні мови, історія України
- До 24.06.2018 – біологія, географія, хімія.

Роздруковується навчальним закладом із 
сайту УЦОЯО – розділ «Керівникам 

навчальних закладів».



Результати (поріг «склав/не склав»)

Результат ЗНО за шкалою від 100 до 200 балів. 
Використовується для вступу до ВНЗ

Результат ЗНО відсутній – «не склав»
Не може бути використаний для вступу до ВНЗ

Результат ДПА від 1 до 12 балів. Використовується для отримання атестату про повну 
загальну середню освіту. Для вступу до ВНЗ не використовується



Пробне ЗНО-2020

Реєстрація – 3 – 24 січня 2020 на сайті 
ХРЦОЯО

Проведення – 21 березня і 28 березня 
2020

Вартість – 141 гривня



Особливості реєстрації

Обов‘язкове завантаження оформленої 
реєстраційної заяви до «Особистого 

кабінету учасника пробного ЗНО»

НАДСИЛАТИ ПОШТОЮТАКУ ЗАЯВУ 
НЕ ПОТРІБНО

Реєстрація завершена після надходження 
коштів для оплати послуг на рахунок 

ХРЦОЯО



Реєстрація для проходження пробного ЗНО 

не передбачає автоматичної реєстрації

для участі в основній сесії ЗНО!



Дата проведення Предмет тестування**

21.03.2020 (субота) українська мова і література

28.03.2020 (субота)

біологія, географія, історія України, 

математика, фізика, хімія, англійська

мова, іспанська мова, німецька мова, 

французька мова

**Предмети тестування, зазначені в один день, розпочинаються одночасно, тому

неможливо бути присутнім в той саме час на кількох тестуваннях.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО-2018:



ПРОБНЕ ЗНО ДАЄ ЗМОГУ:
– взяти участь у процедурі проведення ЗНО;

– психологічно адаптуватися до основної сесії ЗНО;

– ознайомитися з різними формами завдань;

– розрахувати час роботи із зошитами сертифікаційної роботи;

– потренуватися в заповненні бланків відповідей;

– визначити власний рівень знань;

– скорегувати підготовку до ЗНО



УЧАСНИКИ ПРОБНОГО ЗНО ОТРИМУЮТЬ:

– зошит(и) із завданнями пробного ЗНО;

– бланк(и) відповідей;

– змогу ознайомитися із правильними

відповідями до завдань пробного ЗНО, 

власним результатом проходження пробного 

ЗНО за шкалою 1–12 балів та рейтинговою 

шкалою 100–200 балів.



ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЧАС І МІСЦЕ 

ПРОХОДЖЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО 
(ЗАПРОШЕННЯ)

для осіб, які зареєструвалися та вчасно

сплатили вартість тестування (нь), буде 

розміщено на сайті ХРЦОЯО 

до 02.03.2020.



У ДЕНЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОБНОГО 

ЗНО
допуск особи до пункту пробного тестування

здійснюватиметься за наявності таких документів:

-Паспорта;

- Запрошення –перепустки для участі в пробному 

ЗНО.



Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учасникові потрібно буде 

занести свої відповіді на спеціальний сервіс «Визначення результатів

пробного зовнішнього незалежного оцінювання» у такі терміни:

21–23 березня 2020 року (українська мова і література);

28–30 березня 2020 року (історія України, математика, біологія, географія, 

фізика, хімія, а також англійська, німецька, французька та іспанська мови).

Результати пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді до спеціального

сервісу, буде оприлюднено в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО: з 

української мови і літератури –

27 березня 2020 року, з інших предметів – 3 квітня 2020 року.

Результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну

підсумкову атестацію

та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до 

закладів вищої освіти!

https://test.dneprtest.dp.ua/


Правильні відповіді до завдань пробного 

тестування буде оприлюднено в такі терміни:

24 березня 2020 року (українська мова і література);

31 березня 2020 року (історія України, математика, 

біологія, географія, фізика, хімія, а також англійська, 

німецька, французька та іспанська мови).



Інформаційна підтримка 

ХРЦОЯО
Телефон:

(057) 705-07-37

097 83 23 496

Сайт ХРЦОЯО: 

www.zno-kharkiv.org.ua

Електронна пошта: 

office@zno-kharkiv.org.ua

Адреса:

майдан Свободи, 6, офіс 463, м. Харків, 61022

http://www.zno-kharkiv.org.ua/
mailto:office@zno-kharkiv.org.ua


КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

13.12.2019 о 13.00 – день 
відкритих дверей 

в КрНУ ім. Остроградського


