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Особливості ЗНО-2020 

Для учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної), вищої 

освіти, які у 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, 

зараховуються  як оцінки за державну підсумкову атестацію результати ЗНО  

з трьох предметів:  

Наказ МОН №635 від 11.05.2019  «Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти» 

Українська мова  
і література 

(результат  

з української мови   

буде зараховуватися  

як оцінка ДПА) 

Перший предмет 

(обов’язково) 

Другий предмет 

(за вибором здобувача 

освіти) 

Третій предмет 

(за вибором здобувача освіти) 

Математика, іспанська мова, 
німецька мова, французька 

мова, англійська мова, хімія, 
біологія, географія, фізика  

Історія України, іспанська 
мова, німецька мова, 

французька мова, англійська 
мова, хімія, біологія, 

географія, фізика  

Історія України 
 (період ХХ – початок ХХІ 

ст.)  

Математика 

а
б
о
 



Реєстрація  

на зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році 

Формування та відправлення до Вінницького РЦОЯО 

комплектів реєстраційних документів учнів (слухачів, 

студентів), які складатимуть ДПА у формі ЗНО буде тривати   

з 03.02. до 17.03.2020 р. 
 

  
 

 Для реєстрації особа повинна підготувати такі документи: 
 

 

  копію паспортного документа; 
 

 дві однакові фотокартки для документів  розміром 3 х 4 см із 
зображенням, що відповідає досягнутому віку. 

 Висновок, наданий органами або закладами охорони здоров'я, про необхідність 
створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЗНО (для осіб з особливими 
освітніми потребами). 
 

 Копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для 
реєстрації, - для особи, яка подає документи, оформлені іноземною мовою. 
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Оголошення результатів ЗНО та ДПА: 

до 12.06.20 – математика, фізика; 

до 20.06.20 – українська мова і література, історія України, іноземні мови; 

 до 24.06.20 – біологія, географія, хімія. 

 

Графік проведення ЗНО-2020 
Наказ МОН № 947 

від 09.07.19 



Вступ – 2020:  
ТОП-10 новацій проєкту  

Умов прийому у ЗВО 



• Вступники на базі 11-ти класів зможуть подавати на бюджет 5 заяв на будь-яку 

кількість спеціальностей. 

• Для вступу або переведення на бюджет мінімальний конкурсний бал 

вступника має бути не менш як 125. 

• Уперше буде держзамовлення на підготовку молодших бакалаврів як на 

ступінь вищої освіти. Важливо, що для цих вступників не діятиме поріг 125 

конкурсних балів для участі у конкурсі на бюджет. 

• Для вступу прийматимуть сертифікати ЗНО 2017-го (окрім іноземних мов), 

2018-го, 2019-го, 2020 років з усіх предметів. 

• Якщо абітурієнт з особливими освітніми потребами подаватиме документи 

для вступу на спеціальність, де передбачені вступні іспити, творчий конкурс або 

співбесіда, заклад має забезпечити умови для проходження таких випробувань. 



• Вступникам на лікарські спеціальності («Стоматологія», «Медицина», 

«Педіатрія») потрібно мати не менше як 150 балів з другого та третього 

конкурсних предметів, щоб взяти участь у конкурсному відборі. Однак вона не 

буде поширюватися на вступників, які мають конкурсний бал більше як 175. 

 

Мінімальний конкурсний бал для вступу на спеціальність «Право», «Публічне 

управління та адміністрування», «міжнародні відносини», а також 

«Фармація, промислова фармація» (магістра на базі повної загальної середньої 

освіти) збільшується до 150. 

• Для вступу на бакалавра на основі молодшого спеціаліста потрібно буде 

обов'язково подавати сертифікат ЗНО з української мови і літератури.  

 

Для навчання за спеціальність «Економіка» та спеціальностями галузей знань 

«Управління та адміністрування» та «Публічне управління та 

адміністрування» додатково потрібно буде подавати сертифікат ЗНО з 

математики (математики або історії України для вступу на контракт) 



• 2019 року вперше відбувся єдиний широкий конкурс МОН і МОЗ на 

медичні спеціальності. 2020-го року широкий конкурс також 

планується провести з Державною фіскальною службою. 

• 2020 року планується розширити перелік спеціальностей, на які 

потрібно буде складати ЄВІ з іноземних мов (магістратура) за 

технологією ЗНО (для більш як 80 спеціальностей). 

• Подавати заяви через електронний кабінет зможуть вступники в 

магістратуру на основі бакалавра. Окрім того, можливість подачі 

документів через е-кабінети буде у вступників, які мають право на 

пільги. 



Деякі питання проведення ЗНО- 2021 
(наказ МОН №945 від 09.07.2019) 

ЗНО проводитиметься з 21 травня до 16 липня. 

Кожен зареєстрований учасник ЗНО має право скласти тест не більше як із п'яти 

навчальних предметів:  

 українська мова,  

 українська мова і література,  

 математика,  

 історія України,  

 біологія,  

 географія, 

 фізика,  

 хімія,  

 англійська, іспанська, німецька, французька мови. 

Завдання сертифікаційної роботи з української мови мають відповідати рівню 

стандарту; 

Сертифікаційна робота з української мови і літератури має містити всі завдання 

сертифікаційної роботи з української мови (субтест «Атестаційні завдання») 



Результати ЗНО за шкалою 1-12 балів із 4-х навчальних предметів зараховуються як 

оцінки за ДПА для учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2021 році завершують здобуття 

повної загальної середньої освіти: 

Четвертий 
предмет 

(за вибором 

здобувача освіти) 

Українська мова  
(усі завдання) 

АБО  
Українська мова  

і література 
(субтест «Атестаційні 

завдання») 

Перший 
предмет 

Другий 
предмет 

Третій 
предмет 

Історія України 
 (період ХХ – початок 

ХХІ ст.)  Математика: 
- рівня стандарту, 

якщо вивчали 
предмет на рівні 
стандарту 
 

- рівня стандарту та 
профільного, якщо 
вивчали предмет на 
профільному рівні 

а
б
о
 

Іноземна мова: 
- рівня стандарту, 

якщо вивчали 
предмет на рівні 
стандарту 
 

- рівня стандарту та 
профільного, якщо 
вивчали предмет на 
профільному рівні 



Куди звертатися за інформацією? 

    www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру   
оцінювання якості освіти (УЦОЯО) 
      

     www.vintest.org.ua  – сайт Вінницького  
 регіонального центру оцінювання якості освіти (ВРЦОЯО) 
 

    (0432) 65 65 35 – телефон інформаційної підтримки ВРЦОЯО 

      (0432) 65 65 37 – телефон з питань оновлення електронних довідників                    

   навчальних закладів та реєстрації на ЗНО 

    E-mail – vintest@vn.testportal.gov.ua     

    Адреса: Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти,  

                  21009 м. Вінниця, вул. Київська, 46 

Дякую за увагу! 


