Актуальні дати основної сесії ЗНО
Міністерство освіти науки України ухвалило рішення про терміни проведення
основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.
Відтак основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25
червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії.
Тестування з української мови і літератури відбудеться 30 червня, з фізики — 2
липня, з іспанської, німецької, французької мов — 6 липня, з англійської мови — 7
липня, з історії України — 9 липня, з біології — 13 липня, з географії — 15 липня.
До 4 червня 2020 року на інформаційних сторінках будуть розміщені
запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.
Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного
оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках
учасників тестування до 29 липня 2020 року.
Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня – 11 серпня, а результати буде
розміщено до 14 серпня. Цьогоріч для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть
зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25 травня – 9 червня) всі,
хто не зміг зреєструватися протягом 3 лютого — 24 березня.

Додатковий період реєстрації стартує з 25 травня!
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.05.2020
№587 « Про підготовку та проведення в 2020 році зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої
освіти» з 25 травня до 09 червня 2020 року триватиме додатковий період
реєстрації на участь у ЗНО-2020. Повідомляємо, що у цей визначений період для
участі у додатковій сесії ЗНО-2020 можуть зареєструватись особи які:
1) за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих
ізоляторах і мають намір здавати ЗНО для вступу до закладів вищої освіти ІІ - ІV р.
акр.;
2) брали участь в антитерористичній операції та не зареєструвались для
участі у ЗНО в основний період реєстрації;
3) належать до категорії осіб із непідконтрольних територій та не
зареєструвались в основний період реєстрації;
4) мають складати державну підсумкову реєстрацію у формі зовнішнього
незалежного оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватись в
основний період реєстрації.
5) проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному
законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або
надзвичайного стану та внаслідок цього не змогли зареєструватися для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання в основний період реєстрації,
якщо останній день строку, відведеного для нього, припадає на період карантину,
надзвичайної ситуації або надзвичайного стану.
Нагадуємо, що зареєструватись можна самостійно, скориставшись
посиланням, що буде активним на сайті УЦОЯО (за винятком осіб, які
перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах), склавши
необхідний пакет документів та надіславши його на адресу ЛРЦОЯО.

МОН оприлюднило вимоги до організації ЗНО 2020

Перед початком тестування в учасників та залучених осіб вимірюватимуть
температуру та оцінюватимуть наявність респіраторних хвороб. До участі у
тестуванні та виконанні службових обов’язків допускатимуться особи, у яких:


температура тіла становитиме не більше 37,2 С,




будуть відсутні ознаки респіраторних хвороб (кашель, нежить, біль у горлі,
загальна слабкість),
буде одягнено маску або респіратор, які закриватимуть ніс та рот.

Місця для проведення ЗНО мають відповідати таким вимогам:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

дистанція між учасниками під час тестування – не менше 1,2 метри один від
одного,
на вході до будівлі – місце для обробки рук антисептиком,
у санітарних кімнатах – рідке мило, антисептики та паперові рушники;
під час тестування, за сприятливої погоди, рекомендовано відкривати вікна
при зачинених вхідних дверях;
до будівлі не допускатимуться супроводжуючі особи – крім тих, які
супроводжуватимуть осіб з інвалідністю;
у місцях проведення тестування чергуватимуть медичні працівники;
на виході розміщуватимуться контейнери або урни з кришкою для
використаних масок;
перед і після тестування аудиторії провітрюються не менше 30 хв;
після тестування поверхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння
очищуються та дезінфікуються.

Організатори тестування та іспитів повинні проінформувати учасників про:




ознаки респіраторних захворювань, які можуть бути підставою для
недопущення до тестування та іспитів;
можливість участі у додаткових сесіях тестування для осіб, яких не
допустять до тестування за станом здоров’я;
протиепідемічні заходи, яких необхідно дотримуватись під час тестування.

Пункти тестування будуть забезпечені антисептиками, дезінфікуючими засобами
для прибирання, а кожен учасник отримає захисну маску. Респіратори можна
використовувати протягом всього тестування, захисні маски необхідно змінювати
кожні 3 години або якщо маска забруднилась чи стала вологою.

