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• ЗНО проводитиметься з 21 травня по 17 липня 2020р.

• Кожен зареєстрований учасник ЗНО має право скласти тести не більш як із 
чотирьох навчальних предметів із Переліку.

• Результати ЗНО з трьох навчальних предметів зараховуються як 
результати ДПА з: 

 українська мова і література (українська мова)

 математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття)

 один з навчальних предметів, зазначених у Переліку,

за освітній рівень повної загальної середньої освіти (далі - атестація) для 
учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої освіти, професійної 
(професійно-технічної), вищої освіти, які в 2020 році завершують здобуття 
повної загальної середньої освіти (далі - здобувачі освіти)

Наказ МОН №635 від 11.05.2019р. «Деякі питання проведення в 2020 році 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти»



Графік проведення основної сесії 
ЗНО - 2020

(Реєстрація: з 3 лютого до 24 березня)
математика                                          21 травня

українська мова і література              26 травня

фізика                                                  28 травня 

іспанська мова 1 червня

німецька мова                                     1 червня

французька мова                                1 червня

англійська мова                                  2 червня

історія України                                    4 червня

біологія                                                9 червня

географія                                            11 червня

хімія                                                    15 червня



Підготовка до ЗНО-2020
Характеристика сертифікаційної роботи 2020 р.

Програма ЗНО з фізики (з 2020 року) !

(сайт УЦОЯО, розділ «Підготовка до ЗНО»)

http://testportal.gov.ua – сайт УЦОЯО

Тренувальне онлайн-тестування (сайт ЛРЦОЯО)

Тести ЗНО минулих років

Пробне ЗНО (21 березня, 28 березня)

http://lv.testportal.gov.ua – сайт ЛРЦОЯО





Характеристика структури 
та змісту тесту

• Тестування з фізики 2020 буде відбуватися 28 травня 2020 року 
(основна сесія)

• 180 хвилин.
• 38 завдань
• Зміст тесту буде визначатися на основі Програми зовнішнього 

незалежного оцінювання з фізики для осіб, які бажають здобувати 
вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої  
наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року 
№ 696

• У тесті відображено п'ять тематичних блоків
• До тесту включено завдання трьох форм
• Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно 

розв'язавши всі завдання тесту з фізики, – 64.
• У  тесті представлено розрахункові, експериментальні, якісні, графічні, 

комбіновані задачі з фізики. 



Кількісні характеристики завдань тесту
Кожний учасник тестування отримує комплект тестових матеріалів, що 

складається з тестового зошита і бланка відповідей А

Форми завдань Кількість 
завдань

2020р. 
(2019р.)

Максимальна кількість балів, 
яку можна отримати, 

правильно виконавши усі 
завдання певної форми 

Завдання з вибором однієї 
правильної відповіді (0 або 
1 бал)

Логічні пари ( 0,1,2,3 або 4 
бали)

Завдання з короткою 
відповіддю (структуровані 
завдання + неструктуровані)

( 0,1 або 2 бали та 0 або 2 
бали )

20 (24)

4 (4)

14 (4+10) 
10 (4+6)

20

16

28

УСЬОГО 38 (38)  64 (60) 



Приклади тестових завдань різної форми
• Завдання з вибором однієї правильної відповіді (0-1 бал)



Приклади тестових завдань різної форми
• Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (0 – 4 бали)



Приклади тестових завдань 
різної форми

• Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (0,1 або 2 бали)

(структуроване)

Відповідь до завд. 26.1       45

до завд. 26.2       36



Приклади тестових завдань 
різної форми

• Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (0 або 2 бали)

(неструктуроване)

Відповідь: 1,5



Відкриті завдання з короткою відповіддю. Заповнення бланка 



Як правильно записати відповідь ?

Завдання    № 30.1 відповідь:  910

№ 30.2 відповідь:  27      (26,8% ≈ 27%)



0, 1 бал

0,1,2,3,
4 бали

0,1,2 бали

Час – 180 хвилин
Максимум балів -
64

0 або 2 бали



Розподіл завдань тесту з фізики за 
тематичними блоками (у 2019 р.)

Тематичні блоки

Кількість

завдань

Відсоток від 
загальної кількості 

завдань

Механіка 10 26,3
Молекулярна фізика та 
термодинаміка

8 21,1

Електрика і магнетизм 9 23,7
Коливання та хвилі. Оптика 7 18,4
Квантова фізика. Елементи 
теорії відносності

4 10,5

УСЬОГО 38 100



У  тесті представлено розрахункові, експериментальні, 
якісні, графічні, комбіновані задачі з фізики. 

(приклади з пробного ЗНО-2019 та основної сесії ЗНО-2019) 

Якісні завдання  
(пробне ЗНО (№ 12), ЗНО основна сесія (№ 20))



Графічні завдання  
пробне ЗНО (№ 8), 



Графічні завдання  
основна сесія (№ 23)



Розрахункові завдання  
пробне ЗНО (№ 38), основна сесія (№36)



Експериментальні завдання  
пробне ЗНО (№ 5) 



Експериментальні завдання  
основна сесія (№ 18)



Комбіновані завдання  
пробне ЗНО (№ 36)



Комбіновані завдання  
основна сесія (№ 30)



Під час пробного ЗНО з фізики 
учасники зможуть :

• Ознайомитись:
– з порядком доступу до свого робочого місця 

– з процедурою проходження ЗНО 

– із структурою тестового зошита з фізики та формою тестових 
завдань (вони будуть аналогічними)

– з наближеним розподілом завдань за темами та оцінити 
складність завдань (якою вона є саме для конкретного учасника)

• Спробувати правильно розподілити свій час

• Навчитись правильно заповнювати бланк відповідей 
(записувати правильно числовий результат, за 
необхідності вміти виправити відповідь)

• Психологічно налаштуватись на проходження ЗНО



Після проходження пробного ЗНО 
учасник зможе (за бажанням): 

• Впродовж трьох днів (включно з днем пробного ЗНО 
28-30.03) ввести свої відповіді через спеціальний 
сервіс «Визначення результатів пробного ЗНО», що 
буде на  інформаційній сторінці учасника пробного 
ЗНО

• Отримати результат пробного тестування в шкалі 
100-200 балів (03.04.2020)

• Визначити свій рівень навчальних досягнень на 
даний час

• Визначити, над якими темами необхідно ще 
попрацювати, які теми – повторити.



Реєстрація на пробне ЗНО 
триває…

З 3 січня до 24 січня 2020 р. на сайті 
ЛРЦОЯО   

http://lv.testportal.gov.ua
(032)2422660 – телефон гарячої лінії

Пробне ЗНО з фізики 2020   

28 березня



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
Контакти:

• http://testportal.gov.ua – сайт УЦОЯО
• https://www.facebook.com/zno.ukr.center/ - УЦОЯО у facebook

• http://lv.testportal.gov.ua – сайт ЛРЦОЯО
• https://www.facebook.com/LRCOYO/ Львівський РЦОЯО у facebook
• lvivtest@lv.testportal.gov.ua – e-mail ЛРЦОЯО
• (032)2422660 – телефон гарячої лінії


