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Зовнішні освітні оцінювання



Зовнішні освітні оцінювання

ЗОО – оцінювання, окремі або всі складники якого (визначення кола

оцінюваних осіб, визначення освітніх галузей (предметів), із яких

проводиться оцінювання, установлення правил/процедур проведення

оцінювання, визначення вимог до структури та змісту завдань для

оцінювання, розроблення завдань для оцінювання, організація та

проведення оцінювання, перевіряння виконаних робіт тощо)

реалізуються незалежними від закладу освіти та учасника

оцінювання суб’єктами.

Метою ЗОО є забезпечення стандартизованих процедур підготовки,

проведення й визначення результатів оцінювання, що сприяють

прозорості та справедливості процедур, рівності суб’єктів, щодо яких

проводять оцінювання.



Система підсумкових 

оцінювань на різних етапах 

здобуття повної загальної 

середньої освіти

Система національних і 

міжнародних моніторингових 

досліджень якості освіти

Рішення Колегії МОНУ від 30.05.2019 Протокол № 4/4 - 20



Зовнішні освітні оцінювання

моніторингові дослідження



Моніторингові дослідження

4-й клас — етап завершення початкової 
школи

6-й клас — етап завершення адаптаційного 
періоду на рівні базової середньої освіти

8-й клас — перший рік базового 
предметного навчання

9-й – 10-й клас/1-ий – 2-ий курс –
завершення здобуття повної загальної 

середньої освіти



Моніторингові дослідження

Programme for International Student Assessment
Міжнародна програма з оцінювання освітніх досягнень учнів
Учасники: 15-річні учні
Галузі: читання, математика, природничо-наукові дисципліни
Періодичність: кожні 3 роки
Поточний цикл: 2021 рік

The Progress in International Reading Literacy Study
Міжнародне дослідження прогресу читацької грамотності
Учасники: учні 4-х класів
Періодичність: кожні 5 років
Поточний цикл: 2025 рік

Trends in International Mathematics and Science Study
Міжнародне порівняльне оцінювання математично-природничої освіти
Учасники: учні 4-х та 8-х класів
Галузі: математика, природничо-наукові дисципліни
Періодичність: кожні 4 роки
Поточний цикл: 2023 та 2027 роки



Моніторингові дослідження

Моніторингове дослідження якості початкової освіти
Учасники: учні 4-х класів
Галузі: читання, математика
Періодичність: кожні 2 роки
Поточний цикл: 2020 рік

Локальні моніторингові дослідження
Учасники: учні 6-х та 8-х класів
Галузі: комплексний компетентнісний тест (6клас); українська 
мова, математика, комп'ютерна грамотність (8 клас)
Періодичність: щорічно
Поточний цикл: 2024 та 2026 роки
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Моніторингове дослідження

якості початкової освіти



Результати І циклу МДЯПО

Рішення Колегії МОНУ від 25.06.2019 Протокол № 5/2 - 20



МДЯПО: факти

учні з маленьких  

шкіл мають нижчі  

результати

навчання, ніж учні  з 

великих шкіл

відвідування

дошкільних /

позашкільних

закладів освіти

позитивно впливає  на 

результати

навчання

хлопчики мають  

значно нижчі

результати з читання,

ніж дівчатка, а з

математики - однакові



Зовнішні освітні оцінювання

підсумкові оцінювання



Підсумкові оцінювання на різних етапах здобуття ЗСО = ДПА

2022 2027 2029

пілотний етап 
2023-2026

перехідна модель  
2021-2028

пілотний етап 
2021



Підсумкові оцінювання на різних етапах здобуття ЗСО = ДПА





ДПА/ЗНО

2020, 2021



ДПА у формі ЗНО

ДПА-2020 у формі ЗНО

для всіх здобувачів повної загальної середньої освіти

ДПА-2021 у формі ЗНО

3 предмети ДПА 4 предмети ДПА

українська мова і література (українська мова) українська мова і література (українська мова)
або 

українська мова 

за вибором здобувача освіти
математика 

або
історія України (період XX - початок XXI століття) за вибором здобувача освіти

історія України (період XX - початок XXI століття) 
або

іноземна мова (відповідно до рівня)

математика (відповідно до рівня)

1

2

3 за вибором здобувача освіти
із загального переліку

2

1

3

4
за вибором здобувача освіти
із загального переліку



ЗНО – 2020: 
зміст, форма, визначення 

результатів



ЗНО - 2020



ЗНО - 2020



ЗНО - 2020



ЗНО - 2020



ЗНО - 2020

ЗМІНИ В ХАРАКТЕРИСТИКАХ
СЕРТИФІКАЦІЙНИХ РОБІТ



ЗНО - 2020

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Основа та три варіанти відповіді – Англійська, німецька, іспанська мови

Оцінюється в 0 або 1 балів: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Формати та оцінювання тестових завдань



Увага: аудіювання! 

З 2018 року сертифікаційна робота містить частину «Розуміння мови

на слух (аудіювання)».

На виконання завдань цієї частини відведено 30 хвилин.

Учасникам буде запропоновано почергово прослухати кілька

аудіозаписів тривалістю від 10 секунд до 3 хвилин, а потім відповісти на

різнопланові запитання, працюючи в зошиті.

Ці завдання перевірятимуть здатність розуміти почуте й вибирати

необхідну інформацію з прослуханих текстів.

Аудіозаписи відтворюватимуться двічі. Учасники матимуть час (до

10 хвилин) для перенесення своїх відповідей на завдання частини

«Розуміння мови на слух (аудіювання)» у бланк А.

ЗНО - 2020



Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Основа та чотири варіанти відповіді – усі предмети, окрім математики.

Оцінюється в 0 або 1 балів: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Формати та оцінювання тестових завдань

ЗНО - 2020



Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Основа та п’ять варіантів відповіді – українська мова і література, математика.

Оцінюється в 0 або 1 балів: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Формати та оцінювання тестових завдань

ЗНО - 2020



Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») – українська мова і література, історія України, фізика, біологія, географія

Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»).

0 балів – за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці;

0 балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності або відповіді на завдання не надано.

Формати та оцінювання тестових завдань
ЗНО - 2020



Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») – математика, хімія

Оцінюється в 0, 1, 2, або 3 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»).

0 балів – за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці;

0 балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності або відповіді на завдання не надано.

Формати та оцінювання тестових завдань
ЗНО - 2020



Завдання на встановлення відповідності – англійська мова, німецька мова, іспанська мова

Оцінюється в 0 або 1 балів: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність.

0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Формати та оцінювання тестових завдань
ЗНО - 2020



Завдання на визначення правильності/неправильності твердження – англійська мова, німецька мова, іспанська мова

Оцінюється в 0 або 1 балів: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Формати та оцінювання тестових завдань
ЗНО - 2020



Завдання на заповнення пропусків у тексті – іноземні мови.

Оцінюється в 0 або 1 балів. Оцінюється в 0 або 1 балів: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Формати та оцінювання тестових завдань
ЗНО - 2020



Завдання на встановлення правильної послідовності – історія України.

Оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали.

3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій;

2 бали, якщо правильно вказано першу й останню події;

1 бал, якщо правильно вказано або першу, або останню подію;

0 балів – за будь-яку правильно вказану подію, якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці;

0 балів – за завдання, якщо неправильно вказано першу й останню події, або відповіді на завдання не надано.

Формати та оцінювання тестових завдань
ЗНО - 2020



Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів (з короткою відповіддю множинного

вибору) – історія України, географія.

Оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали.

1 бал – за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можливих;

0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або один варіант відповіді (цифра) вказано тричі, або

відповіді на завдання не надано.

Порядок написання цифр значення не має

Формати та оцінювання тестових завдань
ЗНО - 2020



Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей – біологія.

Оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали.

1 бал – за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можливих;

0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або відповіді на завдання не надано.

Порядок написання цифр має значення – строга послідовність

Формати та оцінювання тестових завдань
ЗНО - 2020



Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Структуроване завдання оцінюється в 0, 1 або 2 бали – математика, фізика

Формати та оцінювання тестових завдань
ЗНО - 2020



Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Неструктуроване завдання оцінюється в 0 або 2 бали – географія, хімія, математика, фізика

Формати та оцінювання тестових завдань
ЗНО - 2020



Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю – українська мова і література, іноземні мови, математика.

Формати та оцінювання тестових завдань
ЗНО - 2020



Оцінювання завдання відкритої форми 
з розгорнутою відповіддю

 За виконання завдання з розгорнутою відповіддю з української мови і
літератури можна отримати від 0 до 20 балів.

 За виконання завдання з розгорнутою відповіддю з іноземної мови можна
отримати від 0 до 14 балів.

 За виконання завдання 33, 34 з математики можна отримати від 0 до
4 балів; за завдання 35 – від 0 до 6 балів.

 Критерії оцінювання завдань з розгорнутою відповіддю розміщено на
сайті УЦОЯО

ЗНО - 2020



учасники, які не набрали «порогового бала» (категорія «не склав»), не мають права

використати результат ЗНО з відповідного предмета для участі у конкурсному вступі

до ЗВО

 результати учасників, які отримали «пороговий бал» (категорія «склав»), дають

право брати участь у конкурсному вступі до ЗВО і шкалюються від 100 до 200 балів.

Система визначення результатів ЗНО

ДПА

ЗНО - 2020



Мінімально підготовлений абітурієнт: 

 той, хто володіє найменшим обсягом знань і умінь, 

необхідних для виконання завдання;

 той, хто своїми знаннями й уміннями ледь відповідає 

освітньому предметному стандарту;

 той, чиї знання й уміння є фрагментарними, граничними, 

але прийнятними.

ЗНО - 2020



Мінімально підготовлений абітурієнт
з української мови має

• розрізняти основні частини мови (особово-способові форми дієслова, 

іменник, власне кількісні числівники, якісні прикметники);

• уживати знаки пунктуації (крапка, кома перед «що», «але», «а»);

• знаходити прості форми підмета та присудка (крім простих присудків, 

виражених аналітичною граматичною формою, наприклад, буду 

виконувати, хай живе тощо);

• визначати речення за метою висловлювання, емоційним забарвленням 

(нескладні випадки);

• відрізняти складні речення з однотипними двоскладними частинами 

від простих;

ЗНО - 2020



Мінімально підготовлений абітурієнт
з української мови має

• визначати стилі мовлення (науковий, художній, розмовний);

• опанувати правопис апострофа та м’якого знака (на елементарному 

рівні);

• розуміти правопис префіксів (на елементарному рівні, зокрема 

префіксів роз-, без-, через-);

• знати правопис частки НЕ з дієсловами (крім винятків);

• опанувати правопис відтінків кольорів (крім винятків);

• знати правопис великої літери в прізвищах, іменах, іменах по батькові, 

у найпоширеніших географічних назв (елементарні випадки);

• уміти знаходити в тексті опорні слова.

ЗНО - 2020



Мінімально підготовлений абітурієнт
з української літератури має

• відрізняти календарно-обрядові пісні від необрядових; 

• установлювати відповідність між автором та назвою прозового твору;

• установлювати відповідність між героєм та назвою твору 

(найвідоміші твори ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.);

• визначати тропи (порівняння, епітети);

• установлювати відповідність між прізвищем і псевдонімом 

(найвідоміші письменники, наприклад Панас Мирний, Леся 

Українка);

• знати основні біографічні дані про найвідоміших класиків (наприклад, 

Т. Шевченко, Леся Українка).

ЗНО - 2020



Мінімально підготовлений абітурієнт
з історії України має

• Співвідносити подію з історичною епохою.

• Установлювати хронологічну послідовність подій на рівні історичних періодів (без дат).

• Співвідносити найбільш відомі персоналії з історичною епохою.

• Орієнтуватися в історичній карті: читати легенду карти; розпізнавати основні історико-

географічні регіони; сусідні держави.

• Визначати ключові особливості історичного періоду.

• Аналізувати історичні джерела на елементарному рівні: співвідносити джерело

з епохою, розпізнавати ключові події.

• Співвідносити поняття з їхніми визначеннями.

• Розпізнавати найвидатніші культурні пам’ятки (вміщені у підручниках).
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Мінімально підготовлений абітурієнт
з математики

1) виконує арифметичні дії над раціональними числами в нескладних випадках;

2) розрізняє види чисел;

3) використовує основні властивості раціональних, ірраціональних, логарифмічних, показникових, тригонометричних виразів у

найпростіших випадках;

4) використовує основні властивості арифметичної та геометричної прогресії в найпростіших випадках;

5) знаходить ОДЗ виразів у найпростіших випадках;

6) розрізняє основні елементарні функції та знає їх графіки і основні властивості;

7) розуміє геометричний і механічний зміст похідної, може знаходити похідні та застосовувати їх до дослідження функцій у нескладних

випадках;

8) розв’язує у нескладних випадках рівняння і нерівності основних типів;

9) застосовує класичне означення ймовірності в нескладних випадках;

10) розв’язує нескладні комбінаторні задачі (без застосувань формул комбінаторики);

11) знаходить середнє значення величин (середнє арифметичне);

12) розрізняє основні типи геометричних фігур і тіл;

13) застосовує найпростіші властивості геометричних фігур і тіл до розв’язування задач у нескладних випадках;

14) знаходить периметр, площу геометричних фігур; об’єми і площі поверхонь геометричних тіл у нескладних випадках;

15) здійснює алгебраїчні перетворення у нескладних випадках.
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Пороговий бал 2019
ЗНО - 2020

Предмет Пороговий бал
% учасників, 

які не подолали поріг 

Українська мова і література 23 16

Історія України 27 16

Математика 11 18

Фізика 13 15

Хімія 16 14

Біологія 23 9

Географія 26 10

Англійська мова 19 13

Німецька мова 19 21

Французька мова 19 12

Іспанська мова 19 17



Українська мова і література

Завдання з 

української мови

(завдання 1-33)

Власне 

висловлення –

(завдання 58)

Завдання з 

української 

літератури

(завдання 34-57)

ЗНО 
(результат)
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Історія України

Період XX –

початок ХХІ ст.

(завдання 1-30)

Період з давніх 

часів до ХХ  ст.

(завдання 31-60)

ЗНО 
(результат)
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Математика

Завдання 31, 32, 35

ЗНО 
(результат)

Кількість завдань, 

зазначених у 

характеристиці 

сертифікаційних 

робіт ЗНО (завдання 

1-30, 33, 34)

ЗНО - 2020



Англійська мова

Завдання 33-38, 44-48, 54-58 ЗНО 
(результат)

Усі завдання Tasks 1–3 частини «Розуміння мови 

на слух».

Tasks 4–6 частини «Читання», 

Завдання 39–43 Task 8, завдання 49–53 Task 9 

частини «Використання мови».

Завдання частини «Письмо».

ЗНО - 2020



Дані про результати 
ЗНО-2019

Регіональні дані – testportal.gov.ua/reg

Деперсоніфіковані дані – результати основної сесії усіх

учасників тестування (результати за кожним предметом,

місце тестування, заклад освіти, який закінчували, його

підпорядкування) – zno.testportal.com.ua/stat/2019

Офіційний звіт – testportal.gov.ua/ofzvit

Успішність проходження ЗНО по навчальних закладах –

zno.testportal.com.ua/schools/login

http://testportal.gov.ua/reg/
https://zno.testportal.com.ua/stat/2019
http://testportal.gov.ua/ofzvit/
https://zno.testportal.com.ua/schools/login


Корисні посилання

 testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти: програми ЗНО,

характеристика сертифікаційних робіт, тестові зошити ЗНО 2016-2019, звіти ЗНО

 https://drive.google.com/file/d/1MNMidyjelLfFWoW-HJs1fLV402RB3yLZ/view,

http://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv, 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/683 – сайт інституту модернізації змісту освіти: 

перелік рекомендованих підручників, електронні підручники

 zno.osvita.ua – сайт Освіта.UA: підготовка до ЗНО онлайн (за завданнями попередніх років)

 prometheus.org.ua/zno – Prometheus: безкоштовні курси підготовки до ЗНО з української

мови і літератури, математики, історії України

http://testportal.gov.ua/
https://drive.google.com/file/d/1MNMidyjelLfFWoW-HJs1fLV402RB3yLZ/view
http://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/683
https://zno.osvita.ua/
https://prometheus.org.ua/zno/


Телефон інформаційної підтримки:

(057)705-07-37

Телефон служби методичної підтримки 

з предметів:

(057) 705-39-10

Електронна пошта: 

office@zno-kharkiv.org.ua

Сайт: 

www.zno-kharkiv.org.ua

Адреса:

майдан Свободи, 6, офіс 463, м. Харків, 

61022


