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ЗНО-2023
Основні питання:

01

02 Головні
новини

03

Ефективні
онлайн-сервіси04

Структура

2

Нормативні
документи МОН
України



Наказом МОН України від 08.08.2022 № 715 
«Деякі питання проведення у 2023 році 
ЗНО результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти» 
визначено ПЕРЕЛІК навчальних 
предметів, з яких у 2023 році планується 
провести ЗНО



02 Загальна 
оцінка

03

Проблеми та
можливі їх
рішення

04

Сучасна освітня система
– система підтримки
учня.

4

Результати
навчальних
досягнень



Дорожня карта 
учасника ЗНО-2023

5

Контрольні дати

Терміни проведення ЗНО-2023
з 22 травня 2023 року до 14 липня 2023 року



Дорожня карта 
учасника ЗНО-2023
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Кількість навчальних предметів для складання ЗНО

не більш як 5 предметів – за рахунок коштів 
державного бюджету;
> 5 предметів – за рахунок коштів фізичних і 
юридичних осіб у встановленому законодавством 
порядку



ДПА у формі ЗНО

7

Української мови (за підсумками виконання 
сертифікаційної роботи з укр.мови або завдань субтесту
«Атестаційні завдання з укр.мови»);

Встановлюються 
оцінки за ДПА
за підсумками 

проходження ЗНО з:



ДПА у формі ЗНО
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Математики* (для здобувачів освіти, які вивчали математику на 
рівні стандарту або завдання субтесту «Атестаційні завдання з 
математики»);
*Здійснюється лише для проведення ДПА!!! 
Результати не встановлюються за рейтинговою шкалою 100-200 
балів 

Математики (для здобувачів освіти, які вивчали математику на 
профільному рівні або/та планують використати результати для 
вступу до ЗВО);

Встановлюються 
оцінки за ДПА
за підсумками 

проходження ЗНО з:



ДПА у формі ЗНО
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Іноземної мови (за підсумками виконання завдань субтесту
«Атестаційні завдання з англ./нім.мови») для здобувачів освіти, 
які вивчали іноземну мову на рівні стандарту;

Іноземної мови (за сертифікаційної роботи) для здобувачів освіти, 
які вивчали іноземну мову на профільному рівні;

Встановлюються 
оцінки за ДПА

за підсумками 
проходження ЗНО з:



ДПА у формі ЗНО
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Історії України* – за підсумками виконання завдань 
сертифікаційної роботи з історії України (період 1914 рік –
початок ХХІ століття ) або завдань субтесту «Атестаційні 
завдання з історії України»

*Здійснюється лише для проведення ДПА!!! 
Результати не встановлюються за рейтинговою шкалою 100-
200 балів 

Встановлюються 
оцінки за ДПА
за підсумками 

проходження ЗНО з:



+ Плануємо 
ВСТУП-2023
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Здобувач освіти може вибрати для проходження ЗНО:

- математику (якщо вивчав предмет на профільному рівні і 
потребує встановлення результату ЗНО за шкалою 1-12 балів 
та/або за рейтинговою шкалою 100-200 балів);

- історію України (потребує встановлення результату ЗНО за 
рейтинговою шкалою 100-200 балів)



ДПА у формі ЗНО
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Біології, географії, фізики, хімії  - за підсумками 
виконання сертифікаційної роботи з зазначених 
навчальних предметів

Встановлюються 
оцінки за ДПА
за підсумками 

проходження ЗНО з:



Ефективні 
онлайн-сервіси
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Сайт ЗНО-ОНЛАЙН:
- Усі завдання справжнього ЗНО (майже 500 

варіантів тестів з усіх предметів ЗНО за всі 
роки його проведення).

Увага!
- Заглиблюйтеся в завдання й виконуйте їх      
правильно.
- Зосередьтеся на завданнях з потрібної теми.



+ Плануємо 
ВСТУП-2023
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Для отримання оперативної інформації 

про проведення ЗНО (можливі зміни чи 
коригування інформації) та вступної кампанії в 
2023 році приєднуйтесь до каналу 
Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


