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ЗНО проводитиметься з 21 травня по 17 липня 2020р.

Кожен зареєстрований учасник ЗНО має право скласти тести не більш як із чотирьох 
навчальних предметів із Переліку.

Результати ЗНО з трьох навчальних предметів зараховуються як результати ДПА з: 

українська мова і література (українська мова)

математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття)

один з навчальних предметів, зазначених у Переліку.

за освітній рівень повної загальної середньої освіти (далі - атестація) для учнів (слухачів, 
студентів) закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), 
вищої освіти, які в 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти 
(далі - здобувачі освіти)

Наказ МОН №635 від 11.05.2019р. «Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 
освіти»



Проведення ЗНО Дати 

Математика 21. 05. 2020
Українська мова і 
література 

26. 05. 2020

Фізика 28. 05. 2020
Іспанська мова 01. 06. 2020
Німецька мова 01. 06. 2020
Французька мова 01. 06. 2020
Англійська мова 02. 06. 2020
Історія України 04. 06. 2020
Біологія 09. 06. 2020
Географія 11. 06. 2020
Хімія 15. 06. 2020

Реєстрація для участі в 
ЗНО – 03.02.2020р. –
17.03.2020р.

Наказ МОН № 947 від 09.07.2019р. «Про підготовку до проведення в 2020 році зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 
освіти»



Пробне ЗНО 2020
реєстрація 03 січня по 24січня 2020р.;

Сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості 
освіти
www.lv.testportal.gov.ua

проходження пробного:
21 березня – українська мова та література  
28 березня – решта предметів 



Мета :

 ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання, 

 структурою та змістом тестового зошита, 

 порядком доступу до пункту тестування та робочого місця.

Пробне тестування є важливою складовою підготовки до зовнішнього незалежного 
оцінювання.



Особи, які зареєструються для участі у 
пробному тестуванні, матимуть можливість:
ознайомитися зі стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, 
характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 
2020 року;

пройти пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;

дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на 
сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час;

отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за 
бажанням);

психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

навчитися ефективно розподіляти час;

оцінити свій рівень навчальних досягнень.









Історичні персоналії для візуального розпізнавання

Ісмаїл 
Гаспринський Іван Дзюба

Василь Симоненко



Юрій Немирич (тема9. Козацька Україна наприкінці 50-80-х рр. XVII)

Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотрінген (Тема20. Україна в Першій світовій 

війні)

Номан Челебіджіхан (тема 21. Початок Української революції)

Василь Порик (тема26. Україна в роки Другої світової війни)

Сергій Лебедєв (тема27. Україна в перші повоєнні роки)

Історичні персоналії





КАЗУСИ програми







0, 1 бал

0,1,2,3,4 бали

0,1,2,3 бали0,1,2,3 бали

Час – 150 хвилин
Максимум балів - 94



х х
х

х



Кількісний розподіл завдань за розділами програми / формами

2018=2019рр.





Пробне ЗНО - 2019



Сертифікаційне  
ЗНО - 2019



Пробне ЗНО - 2019



Сертифікаційне  
ЗНО - 2019



Пробне ЗНО - 2019



Сертифікаційне  ЗНО - 2019



Сертифікаційне  
ЗНО - 2018

Пробне ЗНО - 2018



Сертифікаційне ЗНО
100 балів





Завдання 44

Завдання 45

Завдання 46
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Район область 





Район область 















Павло Скоропадський
















