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ЗНО-2020: зміни у зв’язку із всеукраїнським карантином 

Додаткова сесія зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Пробне зовнішнє незалежне 

оцінювання 

Зовнішнє незалежне 

оцінювання 
ЄВІ/ЄФВВ 

1. змінено дати додаткового 

періоду реєстрації для участі в 

додатковій сесії; 

2. розширено перелік категорій 

осіб, які можуть 

зареєструватися під час 

додаткового періоду реєстрації 

для участі в додатковій сесії 

зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

3. затверджено графік 

проведення додаткової сесії 

зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

1. змінено дати проведення 

пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання у 

зв’язку із продовженням 

всеукраїнського карантину. 

2. всі зареєстровані учасники 

зможуть у звичному форматі 

пройти пробне ЗНО. 

1. змінено терміни проведення; 

2. введення додаткових заходів 

щодо створення безпечних 

умов під час проведення в 2020 

році зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних 

випробувань. 

1. змінено період реєстрації для 

складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови та 

єдиного фахового вступного 

випробування; 

2. зміни в  процедурі реєстрації; 

3. введення додаткових заходів 

щодо створення безпечних 

умов під час проведення в 2020 

році зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних 

випробувань. 

 

 

 



І. Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

1. З 25 травня до 9 червня 2020 року триватиме додатковий період реєстрації для 

участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання для окремих категорій 

осіб. Ці зміни до п. 21 Календарного плану підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 2020 року внесено на підставі наказу Міністерства освіти і 

науки України від 06 квітня 2020 року № 480 (https://testportal.gov.ua/zno-2020-zmineno-

daty-dodatkovogo-periodu-reyestratsiyi/). 

2. Міністерство освіти і науки України наказом від 09 квітня 2020 року № 487 

розширило перелік категорій осіб, які можуть зареєструватися під час додаткового 

періоду реєстрації для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. 

Так, під час додаткового періоду можуть зареєструватися особи, які проживають 

(перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, 

встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану. 

Реєстрація можлива, якщо особи не зареєструвалися для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання під час основного періоду реєстрації. 

Відтак цьогоріч під час додаткового періоду реєстрації — із 25 травня до 9 червня 

включно —  для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть зареєструватися всі, хто не зміг 

зареєструватися протягом 3 лютого — 24 березня (https://testportal.gov.ua/zno-2020-

dodatkovyj-period-reyestratsiyi/). 

Зокрема, зазначена 

категорія осіб під час 

реєстрації має надати 

копію паспорта 

громадянина України, 

зокрема копії сторінок, де 

зазначено прізвище, ім’я, 

по батькові, а також 

відомості про реєстрацію 

місця проживання, або 

копію довідки про 

реєстрацію місця 

проживання/перебування 

(для осіб, які мають 

паспорт громадянина 

України у форматі картки), 

або довідку, видану 

підприємством, 

установою, організацією, 

що здійснює експлуатацію 

будинку, об’єднанням 

співвласників багатоквартирного будинку, де зазначено те, що особа проживає 

(перебуває) на території, на якій установлено карантин, режим надзвичайної ситуації 

або надзвичайного стану. 

 

https://testportal.gov.ua/zno-2020-zmineno-daty-dodatkovogo-periodu-reyestratsiyi/
https://testportal.gov.ua/zno-2020-zmineno-daty-dodatkovogo-periodu-reyestratsiyi/
https://testportal.gov.ua/zno-2020-dodatkovyj-period-reyestratsiyi/
https://testportal.gov.ua/zno-2020-dodatkovyj-period-reyestratsiyi/


 

Також відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 21 

травня 2020 року № 73 «Про затвердження Графіка проведення в 2020 році додаткової 

сесії зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти» відомі дати проведення додаткової сесії.  

У 2020 році додаткову сесію ЗНО буде проведено з 24 липня до 10 серпня. 

 

Тестування додаткової сесії пройдуть за таким графіком: 

Фізика 24.07.2020 

Математика 28.07.2020 

Іспанська мова 29.07.2020 

Французька мова 30.07.2020 

Німецька мова 31.07.2020 

Англійська мова 03.08.2020 

Українська мова і література 04.08.2020 

Біологія 05.08.2020 

Історія України 06.08.2020 

Географія 07.08.2020 

Хімія 10.08.2020 

Результати додаткової сесії ЗНО будуть розміщені до 14 серпня 

(https://testportal.gov.ua/vidomo-daty-dodatkovoyi-sesiyi-zno/). 

 

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/nakaz-73.pdf
https://testportal.gov.ua/vidomo-daty-dodatkovoyi-sesiyi-zno/


ІІ. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання. 

Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 15 червня 2020 року,  

з інших навчальних предметів – 17 червня 2020 року. 

Це визначено наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 21.05.2020 

№ 70. 

З 1 червня в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайті відповідного 

регіонального центру оцінювання якості освіти буде розміщено оновлені запрошення-

перепустки, у яких зазначаються адреси пунктів пробного тестування. 

Нагадуємо: для входу до «Особистого кабінету учасника ПЗНО»  необхідно увести 

логін та пароль, отримані раніше від регіонального центру. Для того щоб роздрукувати 

запрошення-перепустку для участі в пробному ЗНО, необхідно скористатися опцією 

«Сформувати запрошення-перепустку». Документ формується у форматі PDF та 

завантажується автоматично. 

Визначити результати пробного ЗНО можна за допомогою онлайн-сервісу. Для 

отримання результатів пробного ЗНО кожному учаснику потрібно буде занести свої 

відповіді до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання» у такі терміни: 

15 – 17 червня (українська мова і література); 

17 – 19 червня (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а 

також англійська, німецька, французька та іспанська мови). 

Для тих, хто скористається такою можливістю, результати тестування з 

української мови і літератури буде оприлюднено до 21 червня, з решти предметів — 

до 23 червня. 

 

Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за 

наявності: 

 оригіналу документа, за яким реєструвалися для участі в пробному ЗНО; 

 запрошення-перепустки; 

 засобів індивідуального захисту — маски або респіратора (у тому числі 

виготовлених самостійно). 

Рекомендуємо мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного 

кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою, антисептик для рук 

(https://testportal.gov.ua/probne-zno-daty-testuvannya/). 

 

https://testportal.gov.ua/probne-zno-daty-testuvannya/


ІІІ. Зовнішнє незалежне оцінювання. 

 

Міністерство освіти науки 

України ухвалило рішення 

про терміни проведення 

основної сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання у 

2020 році. 

Відтак основна сесія 

зовнішнього незалежного 

оцінювання розпочнеться 25 

червня тестуванням з 

математики і завершиться 17 

липня тестуванням з хімії. 

Тестування з української 

мови і літератури 

відбудеться 30 червня, з 

фізики — 2 липня, з 

іспанської, німецької, 

французької мов — 6 липня, 

з англійської мови — 7 

липня, з історії України — 9 

липня, з біології — 13 липня, 

з географії — 15 липня. 

До 4 червня 2020 року на  інформаційних сторінках будуть розміщені запрошення-

перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань. 

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 

з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників 

тестування до 29 липня 2020 року (https://testportal.gov.ua/zno-2020-daty-provedennya/). 

Також з метою зниження ризиків поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 під час проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання будуть 

запроваджені додаткові заходи щодо створення безпечних умов під час проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань із використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання, зокрема Постановою Головного державного санітарного лікаря України 

затверджено рекомендації щодо безпечних умов проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в 

умовах пандемії. 

Аби уникнути скупчення учасників, допуск до пункту проведення тестування  

здійснюватиметься за графіком. 

Після проведення термометрії та за умови одягнення захисної маски/респіратора, 

особи, в яких температура тіла не вища 37,20С, будуть допущені до пункту тестування. 

Особи, у яких температура вища 37,20C і мають ознаки респіраторних хвороб, не будуть 

допущені до тестування, однак зможуть скласти іспит у додаткову сесію. 

На вході до пункту тестування передбачені місця для обробки рук антисептиками. 

В аудиторіях під час тестування між учасниками обов’язковою є дистанція 1,2 м, і 

цього, безумовно, буде дотримано. Приміщення провітрюватимуть і дезінфікуватимуть. 

У пункті проведення тестування чергуватиме медичний працівник 

(https://testportal.gov.ua/yak-prohodytyme-zno-v-umovah-epidemiyi-koronavirusu/)/ 

 

https://testportal.gov.ua/zno-2020-daty-provedennya/
https://testportal.gov.ua/yak-prohodytyme-zno-v-umovah-epidemiyi-koronavirusu/


ІV. ЄВІ/ЄФВВ. 

У зв’язку із продовженням карантину реєстрація для складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування триватиме з 12 

травня до 5 червня 2020 року включно. 
Зазнала зміни й процедура реєстрації. 
Так, для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу приймальної 

комісії скановані копії або фотокопії: 
заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення 

екзаменаційного листка; 
документа, що посвідчує особу; 
фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що 

відповідає досягнутому віку вступника; 
облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків); 
довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та 

отримання диплома в рік вступу (у разі, якщо ваші дані ще не вносили до ЄДЕБО); 
документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) 

(для осіб, які завершили навчання в минулих роках); 
медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі 

потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄФВВ). 
У темі листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті 

листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за 

наявності). 
Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації 

документів та правильність їх оформлення. 
У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію 

екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал 

екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в 

екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії. 
Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права 

брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли 

документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в 

реєстрації із зазначенням причини відмови. 
Якщо ж вступник не має доступу до електронних ресурсів і приймальна комісія 

вищого навчального закладу працює з відвідувачами, зареєструватися для участі в 

ЄВІ/ЄФВВ можна в приймальній комісії (https://testportal.gov.ua/yevi-yevff-zminy-v-

reyestratsiyi/). 
Також наголошуємо, що з метою зниження ризиків поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 під час проведення в 2020 році зовнішнього 

незалежного оцінювання будуть запроваджені додаткові заходи щодо створення 

безпечних умов під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступних 

випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

https://testportal.gov.ua/yevi-yevff-zminy-v-reyestratsiyi/
https://testportal.gov.ua/yevi-yevff-zminy-v-reyestratsiyi/
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Контакти 

Адреса: 

вул. Потьомкінська, 96, м. Херсон, 73003 

 

Телефон (приймальня): (0552) 46-00-55 

 

E-mail: rc.kherson@kr.testportal.gov.ua 

 

Сайт: www. khersontest.org.ua 
 

Соціальні мережі: 

www.facebook.com/khersontest 

www.youtube.com/channel/UC27IowjhKNItgnwTDtEJCFA/videos 

www.instagram.com/kherson_zno/ 

Електронні версії випусків інформаційно-методичного бюлетеня 

розміщуються на сайті Херсонського регіонального центру 

оцінювання якості освіти в розділі  

http://www.facebook.com/khersontest
http://www.youtube.com/channel/UC27IowjhKNItgnwTDtEJCFA/videos
http://www.instagram.com/kherson_zno/

