
ОСОБЛИВОСТІ
ЗНО 2020 РОКУ

Для студентів ІІ курсу закладів
професійної вищої освіти.



У 2020 року студенти закладів професійної
вищої освіти, які цього року

завершуватимуть здобуття повної загальної
середньої освіти, обов’язково

проходитимуть державну підсумкову
атестацію у формі зовнішнього незалежного

оцінювання з трьох предметів: 

• з української мови

• математики

• на вибір з переліку



Перелік навчальних предметів на вибір:

3. Історія України.

4. Біологія.

5. Географія.

6. Фізика.

7. Хімія.

8. Англійська мова.

9. Іспанська мова.

10. Німецька мова.

11. Французька мова.



Реєстрація на ЗНО відбудеться з 03.02.2020 

до 17.03.2020 на сайті Українського центру

оцінювання якості освіти.

Особа, яка реєструється для проходження ЗНО, має подати

:

1) заповнену реєстраційну картку, оформлену на бланку, 

виготовленому за Технічним описом реєстраційної картки;

2) копію паспорта громадянина України.

3) дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 

см із зображенням, що відповідає досягнутому віку

(фотокартки мають бути виготовлені на білому або

кольоровому фотопапері);



До 30.04.2020 на інформаційних сторінках

учасників ЗНО на сайті УЦОЯО будуть розміщені

запрошення-перепустки для участі у ЗНО.

У запрошеннях-перепустках повідомляється час, 

місце та адреса проходження зовнішнього

оцінювання.



ЗНО ПРОЙДЕ З 21 ТРАВНЯ ДО 15 ЧЕРВНЯ 2020 
РОКУ.

�Математика 21.05.20

�Українська мова і література 26.05.20

� англійська мова 02.06.20

� історія України 04.06.20

Розміщення на інформаційних сторінках учасників ЗНО

результатів зовнішнього незалежного оцінювання:

*математика і фізика - до 12.06.2020

* українська мова і література, історія України,

іноземні мови до 20.06.20



Завдання сертифікаційних робіт ЗНО у 2020 
році будуть укладатися за затвердженими
наказом МОНУ програмами, які розміщені
на сайті Українського центру оцінювання
якості освіти в розділі «Учаснику ЗНО»
« ЗНО 2020 ».  

У разі виникнення запитань можна звертатися до

постійно діючого консультаційного пункту

Харківського регіонального центру оцінювання

якості освіти за телефоном

705–39–10 (науково-методичний відділ).



Студенти закладів професійної вищої освіти, які

в 2020 році здобудуть повну загальну середню

освіту обов’язково проходитимуть державну

підсумкову атестацію у формі ЗНО.

Вони отримають оцінку за шкалою 1–12 балів. 

У процесі визначення результату з української
мови буде використано тестовий бал, отриманий

учасником за виконання завдань № 1–33 частини

1 і завдання № 58 частини 3.



Сертифікаційна робота з математики налічує 35

завдання різних форм: з вибором однієї правильної

відповіді (20 завдань),

на встановлення відповідності (4 завдання), 

відкритої форми з короткою (8 завдань)

та розгорнутою (3 завдання) відповіддю.

ДПА у формі ЗНО. Оцінка за шкалою 1–12 балів. 

У такому разі в процесі визначення результату

буде використано тестовий бал, отриманий

учасником за виконання завдань № 1–30, 33, 34.



Англійська мова
Сертифікаційна робота з англійської мови налічує 59 

завдань різних форм та складається з чотирьох частин:

- «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (16 завдань),

- «Читання» (22 завдання), 

- «Використання мови» (20 завдань) 

-«Письмо» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою

відповіддю).

Для тих, хто вивчав англійську мову

на стандартному або академічному рівні, в процесі

визначення результату буде використано тестовий бал, 

отриманий учасником за виконання завдань № 1-16 частини

«Розуміння мови на слух (аудіювання)», № 17–32 частини

«Читання», №39–43, №49–53 частини «Використання

мови» та № 59 частини «Письмо».



ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
ХРЦОЯО

Телефон:

(057) 705-07-37
097 83 23 496

Сайт: 
www.zno-kharkiv.org.ua

Електронна пошта: 
office@zno-kharkiv.org.ua

Адреса:
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