
Інформація  про підготовку  і  проведення  ЗНО – 2020 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році здійснювалося згідно з Порядком 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 року № 533, 

відповідними наказами (зі змінами) Міністерства освіти України, Українського 

центру оцінювання якості освіти; розпорядженнями голови Закарпатської ОДА від 

29.11.2019 № 672 та 15.06.2020 № 308; спільними наказами департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації та Івано-Франківського регіонального центру 

оцінювання якості. 

ЗНО-2020 було заплановано провести у терміни з 21 травня до 15 червня. У 

зв’язку з карантином, запровадженим з метою запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID-19, згідно з наказами МОН та УЦОЯО терміни було 

змінено. Зокрема, основна сесія відбулася з  25 червня до 17 липня 2020 року (наказ 

МОН від 20.05.2020 № 664); додаткова – з 23 липня до 11 серпня 2020 року (наказ 

УЦОЯО  від 21.05.2020 № 73). 

Відповідно до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених 

постановою Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 24, 

з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) під час 

організації та проведення тестування було забезпечено: 

1) інформування учасників про: 

ознаки респіраторних захворювань, які можуть бути підставою для 

недопущення до проходження тестування; 

можливість участі в додаткових сесіях тестування для осіб, які не будуть 

допущені до тестування за станом здоров'я; 

протиепідемічні заходи, яких необхідно дотримуватись при участі в тестуванні; 

2) проведення підготовчих протиепідемічних заходів, зокрема: 

складено графік, за яким відбувається допуск учасників до пункту ЗНО. Графік 

допуску повинен враховувати час необхідний для проведення термометрії та 

запобігати утворенню скупчення учасників; 

визначено місця розсадки учасників, з дотриманням їх дистанціювання не менш                   

ніж 1,2 метри один від одного; 

розміщено плакати/банери про необхідність дотримання респіраторної гігієни 

та етикету кашлю; 

3) проведення термометрії всіх учасників тестування та залучених осіб перед 

початком тестування.  

Особи, в яких було виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки 

респіраторних хвороб не допускалися до виконання службових обов'язків або 

проходження тестування. Допуск учасників до будівлі, в якій організовано 

тестування, здійснювався після проведення термометрії, оцінки наявності ознак 

респіраторних хвороб та за умови одягнення захисної маски/респіратора (без 

клапану) так, щоб були покриті ніс та рот. Було рекомендовано захисні маски 

змінювати кожні 3 години або якщо маска забруднилась/стала волога, а респіратори 

– використовувати протягом всього тестування; 

4) організацію місць для обробки рук спиртовмісними антисептиками на вході 

до пункту проведення ЗНО. Місця для обробки рук позначалися яскравим 

вказівником про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка тощо); 



5) наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників у санітарних 

кімнатах. Використання багаторазових рушників заборонено; 

6) очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць 

для сидіння) та провітрювання після проведення тестування; 

7) провітрювання аудиторій, в яких проводилося тестування, перед і після його 

проведенням не менше 30 хв. Під час тестування, за сприятливих погодних умов, 

рекомендовано відкривати вікна при зачинених вхідних дверях; 

8) чергування медичних працівників закладів освіти або закладів охорони 

здоров'я у пунктах проведення ЗНО; 

9) розміщення контейнера/урни з кришкою для використаних масок з чіткою 

яскравою відміткою «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ». Збір використаних масок під час 

проходження тестування здійснювався відповідно до періодичності їх заміни 

залученими особами в окремий мішок для сміття з зав'язками для подальшої 

утилізації.  

Допуск до пункту тестування супроводжуючих осіб було заборонено (крім осіб, 

які супроводжували осіб з інвалідністю). 

 

Для 12 834 зареєстрованих на ЗНО-2020 осіб в області працювали 53 пункти 

тестування у такому розрізі предметів: 

Основна сесія 

Дата Предмет Кількість пунктів проведення ЗНО 

25 червня математика 17 

30 червня українська мова і література 53 

2 липня фізика 2 

6 липня німецька, французька мови 1 

7 липня англійська мова 11 

9 липня історія України 43 

13 липня біологія 21 

15 липня географія 22 

17 липня хімія 2 

Найбільша кількість пунктів проведення ЗНО знаходилася у м. Ужгород – 12, 

найменше (по 1) у Великоберезнянському, Хустському та Мукачівському районах; 

у Берегівському, Воловецькому, Перечинському, районах, м. Чоп та всіх ОТГ 

пункти не створюються (відповідно до вимог щодо створення округів тестування). 

Кількість пунктів проведення ЗНО у розрізі адмінодиниць:  

№ з/п Район, місто Кількість пунктів проведення ЗНО-2020 

1 м. Ужгород 12 

2 м. Мукачево 8 

3 м. Берегово 4 

4 м. Хуст 5 

5 Великоберезнянський район 1 

6 Виноградівський район 4 

7 Іршавський район 4 

8 Міжгірський район 2 

9 Мукачівський район 1 

10 Рахівський район 3 

11 Свалявський район 3 

12 Тячівський район 5 

13 Хустський район  1 

Усього по області 53 



Явка учасників на пункти проведення ЗНО цього року була значно нижчою, ніж 

минулого року. Це пов’язано з тим, що відповідно до Закону України „Про внесення 

змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 

навчального року” у зв’язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, 

які завершували здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 

навчальному році, звільнялися від проходження державної підсумкової атестації.  

Кількість учасників, які з’явилися на пункти тестування у розрізі предметів 

становила: 

Предмет 
Кількість  

зареєстрованих осіб  

Кількість осіб,  

які з’явилися 

% явки 

англійська мова 2636 2334 88,5 

біологія 5202 2923 56,2 

географія 4905 2787 56,8 

історія України 10 312 5839 56,6 

математика 3997 3165 79,2 

німецька мова 112 98 87,5 

українська мова і література 12 834 8022 62,5 

фізика 559 391 69,9 

французька 22  16 72,7 

хімія 343 265 77,3 

 

Щороку для осіб, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в 

основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія. 

Цього року вона проходила у терміни з 24 липня до 10 серпня включно.  

Зазвичай додаткову сесію організовують за місцем розташування регіональних 

центрів. Однак, в окремих випадках нормативними документами передбачено її 

проведення і в обласних центрах. 

У цьому році у зв’язку із введенням карантину та необхідністю вжиття заходів 

безпеки щодо запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-

19 додаткову сесію з шести предметів (українська мова і література, англійська мова, 

історія України, математика, біологія та географія ), на які було зареєстровано 

значну кількість учасників, було організовано на базі пунктів тестування – закладів 

загальної середньої освіти м. Ужгород. Зокрема, абітурієнтів приймали               

Ужгородські ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 8, 9, 20, класична гімназія та Ужгородська 

загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням 

окремих  предметів  Закарпатської  обласної  ради. 

У розрізі предметів кількість зареєстрованих учасників та тих, хто з’явився на 

пункти тестування, становила: 

Предмет 
Кількість зареєстрованих 

учасників 

Кількість учасників, які 

з’явилися на ПТ 
% 

Українська мова і література 96 77 80,2 

Історія України 31 21 67,7 

Математика  28 21 75,0 

Біологія  19 11 57,9 

Географія  14 10 71,4 

Англійська мова 21 18 85,7 



З фізики, хімії, французької та німецької мов кількість зареєстрованих була 

значно меншою, тому додаткова сесія з цих предметів проходила в Івано-

Франківську.  

Для забезпечення функціонування пунктів проведення додаткової сесії було 

організовано роботу 25 аудиторій і залучено майже 70 працівників закладів освіти 

м. Ужгород. 

 

 

 

 


