ЗНО-2020.
У МАЙБУТНЄ ̵ БЕЗ ЗУПИНОК

Загальні відомості
У Дніпропетровській та Запорізькій областях проведення
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) організовує
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ
ЯКОСТІ ОСВІТИ (ДпРЦОЯО, вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро,
49083, тел.: (056) 790-24-99, e-mail: rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua,
сайт:
www.dneprtest.dp.ua,
сторінка
у
«Facebook»:
Дніпропетровський РЦОЯО), а також в «Instagram» «ЗНО Дніпро
/ Запоріжжя», «Telegram» «ЗНО 2019 Дніпро / Запоріжжя».

Загальне керівництво ЗНО здійснює Український центр
оцінювання якості освіти (УЦОЯО, вул. Володимира
Винниченка, 5, м. Київ, 04053, тел.: (044) 486-09-62, e-mail:
org@testportal.gov.ua,
zno_info@testportal.gov.ua,
сайт:
www.testportal.gov.ua).

Основні
нормативні документи
Порядок
проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства
освіти і науки України від 10 січня 2017 р. № 25, зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 р. за № 118/29986.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2019
№ 947 «Про підготовку до проведення в 2020 році зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти».
Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.05.2019
№ 635 «Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти».

УЧАСНИКИ ЗНО:
– випускники старшої школи закладів загальної
середньої освіти 2020 року;
– учні (слухачі, студенти) закладів професійної
(професійно-технічної), вищої освіти, які
в 2020 році завершуватимуть здобуття повної
загальної середньої освіти;

– випускники минулих років (особи, які вже
мають
повну
загальну
середню
освіту
та планують вступати до закладів вищої освіти).

Предмети ЗНО
ЗНО у 2020 році буде проведено
з 11 навчальних предметів:
• українська мова і література;
• історія України;
• математика;
• біологія;
• географія;
• фізика;
• хімія;
• англійська мова;
• іспанська мова;
• німецька мова;
• французька мова.

Календар ЗНО-2020
Математика – 21 травня
Українська мова і література – 26 травня
Фізика – 28 травня
Іспанська, німецька, французька мови – 1 червня
Англійська мова — 2 червня
Історія України – 4 червня
Біологія – 9 червня
Географія – 11 червня
Хімія – 15 червня

Можлива кількість тестувань
для учасників
Кожен зареєстрований учасник ЗНО
має право скласти тести не більш
як із чотирьох навчальних предметів

Терміни реєстрації
для участі в ЗНО-2020
Реєстрація
триватиме
з
3
лютого
до 24 березня 2020 року.
Керівники закладів освіти зможуть подати
комплекти
реєстраційних
документів
учнів
(слухачів, студентів), які проходитимуть державну
підсумкову атестацію (ДПА) у формі ЗНО,
до 17 березня 2020 року.
Звертаємо увагу на те, що додаткового
періоду для перереєстрації учасників ЗНО-2020
не передбачено. Тож змінювати реєстраційні дані
можна буде тільки до 24 березня 2020 року.

Скорочений алгоритм
реєстрації
1. Визначитися з тим, які предмети ЗНО потрібні для складання ДПА та/або
вступу до закладу вищої освіти.

2. Ознайомитися з нормативними документами та підготувати комплект
реєстраційних документів.

3. Подати комплект реєстраційних документів у встановлені терміни до
ДпРЦОЯО.
4.

Отримати

сертифікат

є документом, що підтверджує
та надсилається учаснику поштою.

ЗНО-2020.
факт

Сертифікат
ЗНО-2020
реєстрації для участі в ЗНО

ЗНО та ДПА
РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З ТРЬОХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
ЗАРАХОВУЮТЬСЯ ЯК ОЦІНКИ ЗА ДПА 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):
- українська мова і література (українська мова);
- математика або історія України (період XX ̵ початок XXI
століття) (за вибором здобувача освіти);
- один предмет із переліку (історія України, математика,
біологія, географія, фізика, хімія, а також англійська, іспанська,
німецька або французька мови) за вибором здобувача освіти.

Сертифікаційні роботи
Зміст
сертифікаційних
робіт
відповідатиме програмам зовнішнього
незалежного оцінювання, затвердженим
наказами Міністерства освіти і науки
України від 26 червня 2018 року № 696,
від 20 грудня 2018 року № 1426

Український правопис і ЗНО
22 травня 2019 року Кабмін ухвалив нову редакцію
Українського правопису.
У Наказі Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019
№ 1033 зазначено, що у завданнях зовнішнього незалежного
оцінювання протягом п’яти років будуть використовуватися норми
Українського правопису, які не зазнали змін. Тобто завдання, які
стосуються норм Українського правопису, будуть ґрунтуватися
тільки на тих усталених нормах, які не змінилися.
Зрозуміло, що найближчими роками деякі учасники ЗНО
уже опанують нові норми правопису, а інші — ні. Це може
позначитися
на
оцінюванні
частини
тесту
«Власне
висловлювання». Тож в УЦОЯО було ухвалено рішення: протягом
п’яти років не вважати помилковим написання слів згідно
з нормами попередньої редакції правопису.

Особливості ЗНО
з іноземної мови
Здобувачі освіти, яким результат ЗНО
з іноземної мови має зараховуватися як оцінка
за ДПА, отримують його за результатами
виконання завдань:
- рівня стандарту, якщо вивчали відповідний
навчальний предмет на рівні стандарту;
- рівня стандарту та профільного рівня, якщо
вивчали відповідний навчальний предмет
на профільному рівні.

Мова тестів
За запитом учасників завдання
сертифікаційних робіт з історії України,
математики, біології, географії, фізики
та хімії буде перекладено
кримськотатарською, молдовською,
польською, російською, румунською
й угорською мовами.

САЙТ ДпРЦОЯО
про предмети ЗНО

На сайті ДпРЦОЯО (www.dneprtest.dp.ua), у розділі «Предмети ЗНО/підготовка до ЗНО»,
розміщено інформаційні матеріали, які допоможуть підготуватися до ЗНО.

Пункти проведення ЗНО
ЗНО проводиться в пунктах зовнішнього
незалежного оцінювання, що створюються на
базі закладів загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), вищої освіти.
До 30 квітня 2020 року зареєстровані
учасники
зможуть
завантажити
зі
своїх
інформаційних сторінок* запрошення-перепустки,
де буде зазначено час і місце проведення
тестувань.
*Після реєстрації для кожного учасника ЗНО на сайті УЦОЯО створюється
інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюватиметься за номером
Сертифіката та PIN - кодом, зазначеним у ньому.

Особливості
визначення результатів
Для визначення результатів ЗНО-2020 з кожного предмета буде
встановлено «пороговий бал», тобто та кількість тестових балів,
яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт.
Засідання з визначення порогового бала транслюється онлайн.
У 2020 році пороговий бал з математики та фізики буде визначено
до 11 червня, з української мови і літератури, історії України та іноземних
мов – до 19 червня, з біології, географії, хімії – до 23 червня.
Учасники тестування, які не подолають «поріг», не зможуть
використати результат зовнішнього оцінювання з цього предмета
для вступу до закладів вищої освіти.
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 в закалади вищої освіти.

Оголошення
результатів ЗНО-2020
• математика та фізика – до 12 червня,
• українська мова і література, історія
України та іноземні мови – до 20 червня,
• біологія, географія, хімія – до 24 червня.

БАЖАЄМО УСПІХІВ
ТА ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

