
ЗНО-2020: 

ПЕРШІ ПІДСУМКИ Й РЕЗУЛЬТАТИ

29 липня 2020 року



Організація ЗНО

Основна сесія ЗНО відбулась протягом 25 червня – 17 липня

Тестування відбулись з дотриманням всіх правил безпеки та із 

застосуванням протиепідеміологічних засобів

379 493 зареєстрованих учасників

5 185 пунктів тестувань / 82 890 аудиторій

217 660 працівників, які були задіяні у роботі на пунктах тестування



Тестування

У 2020 році кожен зареєстрований учасник мав право пройти тести щонайбільше з чотирьох 
навчальних предметів.

українська мова і література

історія України

математика

географія

англійська мова

біологія

фізика

хімія

іспанська, німецька, 
французька мови

Загальна кількість проведених тестувань - 913 995, тобто 74,5 % від запланованої кількості

зареєстровано 264 081 учасник, взяли участь 67,7%

зареєструвались 369 767 осіб, взяли участь 74,4%

зареєстровано 186 204 учасника, взяли участь 81,8%

зареєстровано 117 780 учасників, взяли участь 89,4%

зареєстровано 130 957 учасників, взяли участь 70,9%

зареєстровано 113 944 учасника, взяли участь 65,4%

зареєстровано 14 125 учасників, взяли участь 77,1%

зареєстровано 28 124 учасника, взяли участь 79,3%

зареєстровано 2 807 учасників, взяли участь 81,2%



Порушення під час основної сесії

До тестувань не були допущені або вилучені з пунктів тестування 
через:

відсутність обов’язкових документів – 393 особи

порушення процедури тестування – 268 осіб

з ознаками гострих респіраторних захворювань – 127 осіб 
(всі вони мали участь зареєструватись для участі у додатковій сесії)



Порогові бали: 2019/2020 рр.

Предмет тестування

Пороговий бал і частка осіб,

які його подолали

2019 рік 2020 рік

бал % осіб бал % осіб

Історія України 27 84,0 % 25 86,8 %

Географія 26 89,6 % 24 94,4 %

Українська мова і література 23 84,0 % 22 91,7 %

Біологія 23 91,0 % 22 94,5 %

Англійська мова 19 87,3 % 17 92,6 %

Німецька мова 19 87,7 % 17 88,6 %

Французька мова 19 79,4 % 17 92,3 %

Іспанська мова 19 83,3 % 17 88,7 %

Хімія 16 86,0 % 13 89,9 %

Фізика 13 85,0 % 12 92,3 %

Математика 11 81,5 % 9 87,3 %



ЗНО- 2019/ ЗНО-2020: 200 БАЛЬНИКИ

Кількість осіб, які набрали максимальний тестовий бал і отримали оцінку 

200 балів цього року 447, це більше на 63% ніж минулого року.

Предмет тестування

Кількість осіб, які набрали максимальний тестовий бал 

і отримали оцінку 200 балів

2019 рік 2020 рік

Математика 98 142

Англійська мова 36 84

Фізика 4 64

Хімія 77 49

Історія України 13 49

Біологія 26 44

Українська мова і література 17 8

Географія 1 3

Німецька мова 1 3

Французька мова – 1

Іспанська мова 1 –

Усього 274 447



24.07.2020 р.

28.07.2020 р.

29.07.2020 р.

30.07.2020 р.

31.07.2020 р.

03.08.2020 р.

04.08.2020 р.

05.08.2020 р.

06.08.2020 р.

07.08.2020 р.

10.08.2020 р.

Додаткова сесія ЗНО. Графік тестувань 

фізика

математика

іспанська мова

французька мова

німецька мова

англійська мова

українська мова і література

біологія

історія України

географія

хімія

Результати додаткової сесії ЗНО буде розміщено на персональних сторінках учасників  до 14 серпня



Ключові виклики. Висновки

Незважаючи на епідеміологічну ситуацію та зміну строків проведення ЗНО, 
всі тестування відбулись без жодних масових проблем чи порушень.

Вимоги безпеки, регламентовані постановою Головного державного 
санітарного лікаря України, виконано в повному обсязі.

Одним зі значних викликів були складні погодні умови – повені на заході 
України, екстремальний температурний режим на сході й півдні України.

Скасування обов’язкової державної підсумкової атестації вплинуло на деяке 
зменшення кількості учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

Сертифікаційні роботи - якісний інструмент для об’єктивного оцінювання 
знань, умінь і навичок учасників тестування та їх диференціації за рівнем 
підготовки.



Дякую за увагу


