
 

«Результати зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019 року та актуальні 

питання ЗНО 2020 року» 



ЗНО-2019 Одеська область  

 Кількість учасників, зареєстрованих за категоріями 

Загальна кількість зареєстрованих 

учасників ЗНО-2019 – 22 019 осіб 

53.10% 12.11% 

24.67% 

10.12% 

випускники ЗНЗ поточного 
року 
учні закладів ПТО 

студенти закладів вищої освіти 

випускники минулих років 



Середній показник учасників ЗНО 2019 серед ЗПТО та 
загальноосвітніх шкіл, які не подолали поріг або отримали 
високі бали (від 160 до 200) з української мови і літератури 
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Середній показник учасників ЗНО 2019 серед ЗПТО та 
загальноосвітніх шкіл, які не подолали поріг або отримали високі 

бали (від 160 до 200) з математики 
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Середній показник учасників ЗНО 2019 серед ЗПТО та 
загальноосвітніх шкіл, які не подолали поріг або отримали високі 

бали (від 160 до 200) з історії України 
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Кількість учасників ЗНО 2019 у розрізі ЗПТО, які не подолали 
поріг або отримали високі бали (від 160 до 200)  

з української мови і літератури 



Кількість учасників ЗНО 2019 у розрізі ЗПТО, які не подолали 
поріг або отримали високі бали (від 160 до 200) 

 з української мови і літератури 
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Кількість учасників ЗНО 2019 у розрізі ЗПТО, які не подолали 
поріг або отримали високі бали (від 160 до 200)  

з математики 



Кількість учасників ЗНО 2019 у розрізі ЗПТО, які не подолали поріг або 
отримали високі бали (від 160 до 200) з математики 
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Кількість учасників ЗНО 2019 у розрізі ЗПТО, які не подолали поріг або 
отримали високі бали (від 160 до 200) з історії України 



Кількість учасників ЗНО 2019 у розрізі ЗПТО, які не подолали поріг або отримали 
високі бали (від 160 до 200) з історії України 
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Особливості підготовки та проведення                     

ЗНО-2020 



Наказ 
від 11.05.2019                   № 635 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

05 червня 2019 р.  

за № 578/33549   

«Деякі питання проведення в 2020 році 

зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти» 



Наказ 

Від 09.07.2019                    № 947 

«Про підготовку до проведення в 2020 році 

зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти» 



03.02 – 17.03.2020   03.02 – 24.03.2020   

Формування та 
відправлення до 

РЦОЯО комплектів 
реєстраційних 

документів осіб, які 
складатимуть ДПА у 

формі ЗНО 

Подання 
реєстраційних 
документів до 

РЦОЯО особами для 
участі в ЗНО-2020 



03.02 – 
24.03.2020 

Унесення за 
вимогою 

учасників ЗНО-
2020 змін до 

реєстраційних 
даних 

(перереєстрація) 

із 
03.02.2020 

Видача 
дублікатів 

сертифікатів 
ЗНО-2020 

25.03 – 
07.04.2020 

Подання до 
УЦОЯО 

апеляційних 
заяв 

(оскаржень) 
щодо відмови 
в реєстрації 
для участі в 

ЗНО 



Випускникам старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 

2020 року результати ЗНО з трьох навчальних предметів буде 

зараховано як результати державної підсумкової атестації.  

Ці учасники мають обов’язково 
скласти: 

українську 
мову і 

літературу 

математику або 
історію України 

(на вибір 
учасника); 

ще один предмет з 
переліку (історія України, 

математика, біологія, 
географія, фізика, хімія, 

англійська мова, 
іспанська мова, німецька 
мова, французька мова) 



Зовнішнє незалежне оцінювання 2020 з української мови 
і літератури, математики або історії України (період ХХ – 
початок ХХІ століття) (на вибір) та ще один предмет з 
переліку (історія України, математика, біологія, географія, 
фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька 
мова, французька мова) проходитимуть учні (слухачі, 
студенти) закладів професійної (професійно-технічної), 
вищої освіти, які 2020 року завершать здобуття повної 
загальної середньої освіти. Таким учасникам результати 
тестування буде зараховано як оцінки за державну 
підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної 
середньої освіти. 



Календар проведення основної сесії ЗНО-2020 
 

№ з/п 

 

Предмет 

 

Дата 
Оприлюднення 

правильних 

відповідей    

 1 Математика  21.05.2020 До 22.05.2020 

2 Українська мова і література 26.05.2020 До 27.05.2020 

3 Фізика  28.05.2020 До 29.05.2020 

4 Іспанська, німецька, 

французька мови  

01.06.2020 До 02.06.2020 

5 Англійська мова 02.06.2020 До 03.06.2020 

6 Історія України 04.06.2020 До 05.06.2020 

7 Біологія 09.06.2020 До 10.06.2020 

8 Географія 11.06.2020 До 12.06.2020 

9 Хімія  15.06.2020 До 16.06.2020 



до 30.04.2020 

Розміщення на інформаційних 
сторінках учасників ЗНО 

запрошень-перепусток для участі 
в ЗНО-2020 



04.05 – 18.05.2020 
Подання реєстраційних документів для участі в 

додатковій сесії ЗНО учасниками 
антитерористичної операції, особами з 

неконтрольованих територій*, які не мали 
змоги зареєструватися в основний період, а 

також особами, які за рішенням судів 
перебувають в установах виконання покарань, 

слідчих ізоляторах 



з 25.06 до 
17.07.2020 р.  

Проведення за 
окремим 
графіком 

додаткової 
сесії  ЗНО-

2020  

до 
22.07.2020 

Оголошення 
результатів 

ЗНО осіб, які 
складали 

тестування під 
час додаткової 

сесії 



Установлення «порогового бала» 
 

 Для визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання 

2020 року з кожного предмета буде встановлено «пороговий бал», 

тобто та кількість тестових балів, яку може набрати мінімально 

підготовлений абітурієнт.  
 

 Учасники тестування, які не подолають «поріг», не зможуть 

використати результат зовнішнього оцінювання з цього предмета 

для вступу до вищих навчальних закладів.  
 

 Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від 

«порогового бала», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів і 

матимуть право брати участь у конкурсному відборі під час 

вступу на навчання. 



БАЖАЄМО 

УСПІХІВ! 


