


Нормативне  забезпечення 

1. 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».

( Затверджено ПЕРЕЛІК навчальних  предметів, із яких у 2020 році 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти, визначено 

категорії учасників ЗНО-2020)

2. 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».

( Затверджено КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН підготовки та проведення в 2020 

році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти, визначено 

категорії учасників ЗНО-2020)

3. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінюван-

ня 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.

https://ips.ligazakon.net/document/view/RE33549?an=2
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Nakaz-MON-947-vid-09-07-2019.pdf
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17


Терміни реєстрації

Подання комплектів

реєстраційних документів

учнів, які проходитимуть

ДПА у формі ЗНО

Зміна реєстраційних даних

З 3 лютого до 24 березня

2020 року.

До 17  березня

2020 року.

До 24  березня

2020 року.



Предмети (11) Дата проведення
Математика 21 травня (четвер)

Українська мова та література 26 травня (вівторок)

Фізика 28 травня (четвер)

Іспанська мова 01 червня (понеділок)

Німецька мова 01 червня (понеділок)

Французька мова 01 червня (понеділок)

Англійська мова 02 червня (вівторок)

Історія України 04 червня (четвер)

Біологія 09 червня (вівторок)

Географія 11 червня (четвер)

Хімія 15 червня (понеділок)

Можлива кількість тестувань       не більш як із 4 навчальних                                                 

предметів 



Предмети Дати
Математика, фізика

до 12 червня

Українська мова і література, 

історія України, іноземні мови до 20 червня

Біологія, географія, хімія
до 24 червня



Результати ЗНО з трьох навчальних предметів зараховуються як 

оцінки за ДПА для здобувачів освіти в 2020 році:

-українська мова і література (українська мова);

-математика або історія України (період XX - початок XXI 

століття) (за вибором учня);

- один предмет із переліку (історія України, математика, біологія, 

географія, фізика, хімія, а також англійська, іспанська, 

німецька або французька мови) за вибором здобувача освіти.



Реєстрація
03.01. 2020 – 24.01.2020

Дати 

проведення

21.03.2020 – українська мова і

література

28.03.2020 – іноземні мови, 

історія України, фізика, хімія, 

математика, біологія, географія.

Вартість буде оголошено до 11 грудня 2019 року 



Osvita.ua
dneprtest.dp.ua


