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Графік проведення ЗНО-2020:

3 лютого-24 березня 2020 р. – реєстрація для участі у ЗНО.
До 17 березня 2020 р. – реєстрація на ДПА у формі ЗНО. 
До 30 квітня 2020 р. – учасники зможуть завантажити з 
інформаційних сторінок запрошення-перепустки.

Кожен зареєстрований учасник має право пройти тести 
щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Основна сесія ЗНО-2020:

21 травня – математика 
26 травня – українська мова та література 
28 травня – фізика 
1 червня – іспанська мова
1 червня – німецька мова
1 червня – французька мова
2 червня – англійська  мова
4 червня – історія України
9 червня – біологія 
11 червня – географія 
15 червня – хімія 
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ЗНО 2020: 
особливості 
завдань

Зошит сертифікаційної роботи з української мови і літератури містить 58 завдань різних форм:
• 33 завдання з української мови;
• 24 завдання з української літератури;
• власне висловлення - завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

2. На перший склад падає наголос у всіх словах, ОКРІМ
А причіп
Б косий
В жалюзі
Г випадок

Відповідь: В

1. «Гарно вбрану молодь письменник бачив і в Основі, і в Харкові, а знання 
творчості народу та реальної дійсності в цих місцях поєдналися й допомогли 
створити яскраві сентиментальні образи», – сказано про твір, у якому

А дівчина йде в ліс по гриби
Б свекруха сварить невістку
В мати хоче видати дочку за гетьмана
Г дівчина проводжає хлопця на війну
Д чоловік пише лист дружині

Відповідь: А
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3. Доберіть приклад до кожного типу односкладного 
речення.

Приклад речення
А Не докоряй нікóли і нікóму.
Б Ніхто не винен у твоїх обрáзах.
В Лиш посміються із такої примхи.
Г Не варто звинувачувать когось.
Д Порада доброї і мудрої людини.

Тип односкладного речення
1 означено-особове
2 неозначено-особове
3 безособове
4 називне

Відповідь: 1А, 2В, 3Г, 4Д

ЗНО 2020: 
особливості 
завдань



naurok.ua

4. На світлині зображено мурал зі словами, узятими з твору, де є рядки

А «Все йде, все минає – і краю немає, / Куди ж воно ділось? Відкіля взялось? І 
дурень, і мудрий нічого не знає…»
Б «І мене в сім’ї великій, / В сім’ї вольній, новій, / Не забудьте пом’янути Незлим 
тихим словом…»
В «Не журиться Катерина / І гадки не має – / У новенькій хустиночці В вікно 
виглядає…»
Г «Чурек і сакля – все твоє; / Воно не прошене, не дане, / Ніхто й не возьме за 
своє, / Не поведе тебе в кайданах…»
Д «Розкуйтеся, братайтеся, / У чужому краю / Не шукайте, не питайте, Того, 
що немає…»

Відповідь: Д

ЗНО 2020: 
особливості 
завдань
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5. Робота з текстом: читаємо і відповідаємо на 
запитання

6. Власне висловлення – своєрідний твір-роздум щодо 
певного проблемного, суперечливого питання.

ЗНО 2020: 
особливості 
завдань
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Зміни 
у програмі ЗНО

Вилучено з програми підготовки до ЗНО з української 
літератури:
• «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
• «Гайдамаки» Т. Шевченка
• «Гімн» І. Франка
• «Земля» О. Кобилянської
• «Молюсь і вірю» М. Рильського
• «Київ-традиція» М. Зерова
• «Дитинство» Ю. Яновського
• «Україна в огні» О. Довженка
• «Залізний острів» О. Гончара
• «Як добре те, що смерті не боюсь я», «О земле 

втрачена, явися!…» В. Стуса
• «Українське альфреско» Л. Костенко «Хіба ревуть воли…» П. Мирного –

читаємо тільки 1 і 4 частини

Додано:
• «Захар Беркут» І. Франка
• «Камінний хрест» В. Стефаника
• «Valse mélancolique» О. Кобилянської
• «У теплі дні збирання винограду» М. Рильського
• «Майстер корабля» Ю. Яновського
• «Лебеді материнства» В. Симоненка
• «Наша мова» В. Голобородька
• «Модри Камень» О. Гончара
• «Господи, гніву пречистого…» В. Стуса
• «Два кольори» Д. Павличка.
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Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) – іспити для вступу до вишів України

Державна підсумкова атестація (ДПА) – випускні іспити, які складають 
випускники початкової (4 клас), основної (9 клас) та старшої (11 клас) школи, а 
також професійно-технічних і вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації в 
Україні. 
Державна підсумкова атестація проводиться наприкінці навчального року.

ЗНО і ДПА –
у чому різниця?

З 2019 року випускники (учні, слухачі, студенти), які здобувають повну загальну 
середню освіту, мають пройти ДПА у формі ЗНО з двох предметів: української 
мови і математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття) на 
вибір.
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Результати зовнішнього оцінювання можна використати:
• для визначення конкурсного бала під час відбору осіб, які вступають на навчання до 

закладів вищої освіти;
• як оцінку за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої 

освіти;
• для визначення стану функціонування системи загальної середньої освіти та 

прогнозування її подальшого розвитку.

Результати ЗНО визначаються
• рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників, які подолали 

поріг «склав / не склав»
• критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників із числа 

випускників системи середньої освіти поточного навчального року, які 
обрали цей навчальний предмет для проходження державної 
підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання.

Критеріальна оцінка є сталою (на неї не впливає пороговий бал), а 
рейтингова – залежить від загальної успішності всіх учасників ЗНО з цього 
предмету. 

ЗНО і ДПА –
у чому різниця?
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Сертифікати або дипломи міжнародного мовного іспиту з
іноземної мови учні 11-х і 9-х відтепер зможуть зараховувати як
оцінку за ДПА.

Так, 12 балів можуть отримати
• учні 9-х класів у разі наявності сертифіката або диплома, що 

підтверджує рівень володіння мовою А2 і вище, а для класів 
із поглибленим вивченням – В1 і вище;

• учні 11-х класів у разі наявності сертифіката або диплома, 
що підтверджує рівень володіння мовою В1 і вище, а для 
класів із поглибленим вивченням – В2 і вище.

ЗНО і ДПА –
у чому різниця?
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Із чого почати 
підготовку 
і як встигнути 
все повторити?

1. Повторюємо всі теми!

2. Складаємо програму підготовки

3. Починаємо з того, що знаємо найгірше

4. Виконуємо завдання з годинником

5. Складаємо розклад дня

6. Використовуємо різноманітні методики 

запам’ятовування

7. Чергуємо розумове і фізичне навантаження

8. Не хвилюємося!
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Із чого почати 
підготовку 
і як встигнути 
все повторити?

«Знаю, пам’ятаю, розумію»

Знаю Пам’ятаю Розумію

Рід, число, відмінювання, 
незмінювані іменники в 
українській мові

Значення, 
морфологічні ознаки, 
синтаксична роль

Іменник як 
частина мови

Пісні Марусі Чурай. «Віють
вітри», «За світ встали 
козаченьки».
Історичні пісні «Ой Морозе, 
Морозенку», «Чи не той то 
хміль».
«Дума про Марусю 
Богуславку».
Балада «Ой летіла стріла»

Загальна
характеристика 
календарно-
обрядових, суспільно-
побутових і родинно-
побутових пісень.
Тематика, образи, 
зміст народних дум і 
балад.

Усна народна 
творчість
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Як уникнути помилок 
і не розгубитися 
під час тестування

Поради від тих, хто отримав 180+

Як часто відвідували додаткові заняття учні, які 
отримали більше 180 балів на ЗНО:
Щотижня протягом усього року 88,4%
Лише у другому півріччі 6,4%
Лише для вивчення найскладніших тем 5,2%

Коли починали підготовку школярі, які 
отримали більше 180 балів на ЗНО:
44,7% школярів – 1 півріччя 11 класу
42,1% школярів – 10 клас
13,2% школярів – 2 півріччя 11 класу

Середній бал на ЗНО-2019
Учні онлайн-курсів «На Урок» 178 балів
Школярі, які готувалися до ЗНО самостійно 158 балів
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Англійська мова з 18 вересня

Історія України дату уточнюємо

Математика з 14 вересня

Українська мова та література з 18 вересня

Фізика дату уточнюємо

Вартість навчання – лише  83 грн за годину (60 хвилин)!

Готуйся до ЗНО на онлайн-курсах!
https://naurok.ua/course/zno

Як уникнути помилок 
і не розгубитися 
під час тестування

https://naurok.ua/course/zno
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• Онлайн-формат. Кожен модуль курсу включає 8 онлайн-занять по 3 
академічні години. На онлайн-заняттях учні спілкуються з викладачем у 
чаті та розв'язують багато завдань.

• Запис уроків. Ви отримаєте записи усіх уроків та зможете переглядати 
їх, щоб повторити вивчене чи наздогнати інших учнів, якщо пропустили 
онлайн-трансляцію
Зручний розклад. Ви зможете відвідувати онлайн-трансляції у 
позашкільний час, а також паралельно навчатися на кількох онлайн-
курсах.

• Невеликі навчальні групи. Завдяки цьому викладач реагуватиме на 
кожен ваш коментар чи запитання у чаті

• Корисні домашні завдання. Ви будете виконувати завдання формату 
ЗНО, які перевірятимуть та оцінюватимуть викладачі. У нас є те, чого 
немає на більшості онлайн-курсів — перевірка розгорнутих завдань 
(власне висловлення з української та англійської, завдання №31-33 з 
математики тощо)!!

Як уникнути помилок 
і не розгубитися 
під час тестування

Готуйся до ЗНО на онлайн-курсах!
https://naurok.ua/course/zno

https://naurok.ua/course/zno


naurok.ua

• УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
http://testportal.gov.ua/

• ЩО ВІДОМО ПРО ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2020 РОКУ?
http://testportal.gov.ua/2019/07/04/shho-vidomo-pro-zno-2020/

• ПРОГРАМИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
http://testportal.gov.ua/zno-2020/

• ТЕСТИ МИНУЛИХ РОКІВ
http://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/

НАКАЗ МОН ВІД 11 ТРАВНЯ 2019 Р. "ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ В 2020 РОЦІ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО 
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ЗДОБУТИХ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ" 
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-provedennya-v-2020-roci-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-
rezultativ-navchannya-zdobutih-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Корисні 
посилання

http://testportal.gov.ua/
http://testportal.gov.ua/2019/07/04/shho-vidomo-pro-zno-2020/
http://testportal.gov.ua/zno-2020/
http://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-provedennya-v-2020-roci-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-zdobutih-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti


Дякую за увагу!

Чекаю на ваші запитання))))
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