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Перелік нормативних 

документів, 

чинних для організації 

ЗНО-2020

 частина 8 ст. 12 Закону України

«Про освіту».

 частина 3 ст. 45 Закону України «Про вищу

освіту».

 Порядок проведення зовнішнього

незалежного оцінювання та моніторингу

якості освіти, затверджений постановою КМУ

від 25 серпня 2004 р. № 1095 (у редакції

постанови КМУ від 8 липня 2015 р. № 533).

 Накази МОНУ від 26.06.2018 р. № 696, від

20.12.2018 р. № 1426 «Про затвердження

програм ЗНО результатів навчання, здобутих

на основі повної загальної середньої освіти»



Перелік нормативних 

документів, чинних для 

організації ЗНО-2020

 Наказ МОНУ від 11.05.2019 № 635

«Деякі питання проведення в 2020

році зовнішнього незалежного

оцінювання результатів навчання,

здобутих на основі повної загальної

середньої освіти».

 Наказ МОНУ від 09.07.2019 № 947

«Про підготовку до проведення в

2020 році зовнішнього незалежного

оцінювання результатів

навчання, здобутих на основі

повної загальної середньої

освіти».



Перелік нормативних 

документів, чинних для 

організації ЗНО-2020

 Наказ МОНУ/МОЗУ від 29.08.2016

№ 1027/900 (зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 27 грудня 2016 р. за

№ 1707/29837) «Деякі питання участі

в зовнішньому незалежному оцінювання та

вступних іспитах осіб, які мають певні

захворювання та/або патологічні стани,

інвалідність».

 Положення про державну підсумкову атестацію

студентів, які здобувають освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

з одночасним завершенням здобуття повної

загальної середньої освіти (затверджено

наказом МОНУ від 22.08.2017 № 1224,

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

15 вересня 2017 р. за №1138/31006).



Нормативними 

документами 

щодо ЗНО-2020 

визначено:

Результати ЗНО зараховують

як ДПА (Державна підсумкова

атестація) за освітній рівень

повної загальної середньої освіти

(заклади вищої освіти І-ІІ р. а.)
Наказ МОНУ від 11.05.2019 № 635

«Деякі питання проведення в 2020 році

зовнішнього незалежного оцінювання

результатів навчання, здобутих на

основі повної загальної середньої

освіти».



21.05.2020 Математика 

26.05.2020 Українська мова і література 

04.06.2020 Історія України 

Календар 

ЗНО-2020

(основна сесія)

09.06.2020 Біологія

11.06.2020 Географія

02.06.2020 Англійська мова



Результати ЗНО 

зараховують як ДПА 

у 2020 році

Студентам ЗВО І-ІІ р. а., які в

2020 році завершуватимуть

здобуття повної загальної середньої

освіти – з трьох предметів ЗНО:

Українська мова і література

(українська мова).

Математика або історія України

(період ХХ – початок ХХІ століття)

за вибором студента.

Один із навчальних предметів

(згідно Переліку) за вибором

студента.



Процедура 

реєстрації на 

ЗНО



Створити та правильно 

оформити реєстраційну картку
• Зайти на сторінку “Реєстрація” на 

сайті УЦОЯО - testportal.gov.ua,

увести реєстраційні дані та 

роздрукувати реєстраційну картку.

Це можна зробити самостійно або 
звернутися до відповідального за 
ЗНО у коледжі.

(відповідальний у коледжі    

Зайченко І.Ю.)



Комплект документів, які студент 
повинен подати відповідальному      
за реєстрацію у ЗВО, має містити:
1) заповнену реєстраційну картку;
2) копію паспорта;
3) дві ідентичні фотокартки 3х4 см;
4) Інші документи (при потребі), напр.   

оригінал медичної довідки
(форма №086-3/о 
«Медичний висновок про 
створення особливих 
(спеціальних) умов для 
проходження ЗНО»,  у разі 
необхідності створення 
особливих умов)



Відповідальний за реєстрацію у ЗВО:

Надає студентам допомогу в 

оформленні комплектів документів;

Збирає оформлені комплекти 

документів;

Складає список студентів, які 

будуть проходити ДПА у формі ЗНО), 

котрий засвідчується підписом 

директора та печаткою коледжу. 

Комплекти + список надсилає у РЦ.

Отримує Сертифікати учасників 

ЗНО та роздає їх студентам згідно 

відомості.



Порядок проведення додаткової сесії ЗНО 

Розділ VІ. У додатковій сесії ЗНО беруть участь особи, 

які: 

1) за рішенням судів перебувають в установах пенітенціарної 

системи;

2) у рік проведення ЗНО навчаються за кордоном та не можуть 

взяти участь в основній сесії з окремих предметів;

3) за релігійними переконаннями не можуть взяти участь в основній 

сесії ЗНО, що проводиться в певні дні;

4) не змогли пройти ЗНО під час основної сесії у зв’язку з участю у 

міжнародних, всеукраїнських заходах (змагання, олімпіади тощо), 

що підтверджено відповідними документами;

5) не змогли взяти участі в основній сесії через причини, які не 

залежали від їх дій та волі та на які вони не могли вплинути;

6) брали участь в основній сесії, але не змогли виконати 

сертифікаційної роботи через  різке погіршення стану здоров’я;

7) брали участь в основній сесії, але стосовно них допущено 

порушення процедури проведення ЗНО, що підтверджено рішенням 

регламентної комісії РЦ;



Приклад 

сертифіката ЗНО



Сертифікат ЗНО
ЗАБОРОНЕНО:

1. Ламінувати бланк сертифіката.

2. Переклеювати фотокартку.

3. Руйнувати голографічну

наліпку.

4. Самостійно робити будь-які

виправлення та позначки на  

бланку сертифіката.

НЕОБХІДНО:
1. Зберігати сертифікат у   

надійному місці.

2. Брати сертифікат на кожне 

тестування ЗНО.



Інформаційна сторінка

учасників ЗНО на сайті УЦОЯО 

Зареєстровані учасники ЗНО

заходять на сторінку за даними 

сертифіката: № сертифіката, пін-

кода



Оголошення 

результатів ЗНО-2019

(основна сесія)

до 12.06.2020 з математики

до 20.06.2020
з української мови і   

літератури

до 20.06.2020
з історії України,

англійської мови

до 24.06.2020 з біології та географії



Приклад 

розміщення 

результатів 

ЗНО на 

інформаційній 

сторінці 

учасника



Для визначення результатів ЗНО-

2020 року з кожного предмета буде

встановлено «пороговий бал», тобто та

кількість тестових балів, яку може

набрати мінімально підготовлений

студент. Усі студенти, результати

яких будуть не нижчими від

«порогового бала», отримають оцінку

не нижче 4 балів за 12-бальною

шкалою і матимуть право продовжити

навчання на ІІІ курсі.

Особливості 

визначення 

результатів ЗНО



Критерії 

оцінювання 

робіт ЗНО

УКРАЇНСЬКА  

МОВА ТА 

ЛІТЕРАТУРА





22.05.2019 р. Кабмін ухвалив

нову редакцію Українського

правопису. У наказі МОНУ від

29.07.2019 № 1033 зазначено, що

у завданнях ЗНО 

протягом п’яти років

будуть

використовуватися

норми Українського

правопису, 

які не зазнали змін. 



Критерії 

оцінювання 

робіт ЗНО

ІСТОРІЯ  

УКРАЇНИ





Критерії 

оцінювання 

робіт ЗНО

МАТЕМАТИКА





Для допуску

до  пункту ЗНО 

необхідно взяти:
1. Сертифікат ЗНО.

2. Паспорт (оригінал).

3. Запрошення на ЗНО 
(роздрукувати з Інформаційної 

сторінки учасника ЗНО).

4. Чорну ручку.



Допуск 

учасників до 

пункту ЗНО

з 10.00 

до 10.45



День тестування. Робота в аудиторії

На столах абітурієнтів:

– - Робочі зошити

- Бланки відповідей

- Ручки

- Документи

Жодних тестових 

матеріалів за межами 

аудиторії



Завершення тестування



Якщо студент 

не подолав поріг «склав»
Витяг з наказу МОН від 11.05.19     

№ 635 «Деякі питання проведення в 

2020 році ЗНО»:

Установити, що студенти, які 

здобувають освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста з 

одночасним завершенням здобуття 

повної загальної середньої освіти та які 

отримали в 2020 р. 1 - 3 бали за 

результатами ДПА у формі ЗНО, 

можуть одноразово повторно пройти 

державну підсумкову атестацію у 

формі зовнішнього незалежного 

оцінювання наступного року.



Процедура 

пробного ЗНО



Студент може 

пройти пробне 

тестування з двох

предметів.

Процедура пробного 

ЗНО платна. 

Проводиться в 

останні дві суботи 

березня 2020 р.



Підготовка 

до  ЗНО в коледжі



Сайт коледжу:

www.nkkep.com



Підготовка 

до  ЗНО в коледжі









Консультації до ЗНО-2020

• Група Історія України Українська мова та література

• ОО-21 1 пара четверг 4 пара понеділок

• ПТБД-21                      1 пара четверг 4 пара понеділок

• ГРС-21 1 пара четверг 4 пара понеділок

• П-21,22 4 пара середа 4 пара вівторок



Поточний моніторинг

Українська мова



Поточний моніторинг

Історія України



Поточний моніторинг

Математика 













Результати поточного 

моніторингу

Українська мова







Результати поточного 

моніторингу

Історія України







Результати поточного 

моніторингу

Математика







Дякую

за увагу !


