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Коли будуть запрошення 

на основну сесію ЗНО-2020?

На інформаційних

сторінках учасників

ЗНО-2020 розміщено

запрошення-перепустки,

у яких зазначено дату, час 

та місце проведення

тестувань

https://zno.testportal.com.ua/info/login


Коли буде проведено 
основну сесію ЗНО-2020?

Математика – 25 червня

Українська мова і література – 30 червня

Фізика – 2 липня

Іспанська, німецька, 

французька мови – 6 липня

Англійська мова  – 7 липня

Історія України – 9 липня

Біологія – 13 липня

Географія – 15 липня

Хімія – 17 липня



Математика, фізика – до 17 липня

Українська мова і література, 

історія України, іноземні мови,

біологія – до 25 липня 

Географія, хімія – до 29 липня

Коли буде оголошено 

результати основної сесії 

ЗНО-2020?



У які дати буде проведено 

додаткову сесію ЗНО-2020?

Цьогоріч для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть

зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25

травня – 9 червня) всі, хто не зміг зареєструватися в

основний період. Докладніше…

Назва навчального предмета Дата проведення

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

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ В 2020 РОЦІ 

ДОДАТКОВОЇ СЕСІЇ ЗНО-2020

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=844
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=856


Оновлено графік пробного

ЗНО-2020!

В особистих кабінетах учасників пробного

ЗНО розміщені запрошення, у яких

зазначено адреси пунктів пробного

тестування

• 15 червня 2020 року –

українська мова і література

• 17 червня 2020 року –

історія України, математика, 

біологія, географія, 

фізика, хімія, 

англійська, іспанська, 

німецька та французька мови

https://test.dneprtest.dp.ua/


Що брати із собою 

на пробне ЗНО-2020?

Вхід учасників до пунктів проведення

пробного ЗНО відбуватиметься

за наявності:

• оригіналу документа, за яким

реєструвалися для участі в пробному

ЗНО;

• запрошення;

• 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.



Для отримання результатів пробного ЗНО*

учаснику потрібно буде занести свої відповіді до

сервісу «Визначення результатів пробного

зовнішнього незалежного оцінювання» (буде

розміщено в особистих кабінетах), 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 пробного ЗНО буде оприлюднено 

в особистих кабінетах: 

до 21 червня – українська  мова і література, 

до 23 червня – з інших предметів.

*Результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну 

підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному 

відборі під час вступу до закладів вищої освіти!

Коли будуть результати 

пробного ЗНО?

https://test.dneprtest.dp.ua/
https://test.dneprtest.dp.ua/


Дякуємо

за увагу!


