
Основні нормативно-правові документи, що 

регламентують забезпечення організації

ЗНО-2021



Наказ
від 09.07.2019 м. Київ                                       № 945

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

01 серпня 2019 р. за №850/33821

Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

(Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 19 

лютого 2020 року №246)



ПЕРЕЛІК

навчальних предметів, із яких у 2021 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти

1. Українська мова.

2. Українська мова і література.

3.     Математика.

4.     Історія України.

5.     Біологія.

6.     Географія.

7.     Фізика.

8.     Хімія.

9.     Англійська мова.

10.    Іспанська мова.

11.    Німецька мова.

12. Французька мова.

13. Планується до переліку додати предмет «Математика (завдання рівня стандарту)»

Витяг





Наказ
від 08.10.2020 № 1232

Деякі питання проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання з математики



Наказ
від 19.02.2020 м. Київ                                       № 246

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

11 березня 2020 р. за №257/34540

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України 

щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання



Наказ
від 07.12.2018 м. Київ                                       № 1369

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

02 січня 2019 р. за №8/32979

Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації

(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства освіти і науки 

України від 18 лютого 2019 року № 221, від 19 лютого 2020 року № 246)



Наказ
від 15.10.2020 № 1274

Про затвердження Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2021 році



У 2021 році будуть дійсними сертифікати ЗНО 2018–2021 років

Відповідно до Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2021 році, що затверджені 

Міністерством освіти і науки, у 2021 році при вступі до 

закладу вищої освіти прийматимуться сертифікати 

зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 

2021 років у будь-яких комбінаціях на вибір вступника.   

Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, 

вступник матиме право подавати сертифікат ЗНО з однієї з 

іноземних мов (англійська, німецька, французька або 

іспанська) на власний розсуд.

Оскільки нововведенням вступної кампанії 2021 року є 

окремий тест ЗНО з української мови, замість результатів 

зовнішнього незалежного оцінювання з цього предмета 

абітурієнти зможуть використовувати при вступі результати 

тесту ЗНО 2018, 2019 та 2020 років з української мови і 

літератури.



У

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати 

сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, в 

залежності від спеціальності, обраної абітурієнтом.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

(магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного 

спрямувань) на відкриті, фіксовані (закриті) та небюджетні 

конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої 

освіти першим конкурсним предметом є українська мова 

або українська мова і література, а другий і третій 

предмети регламентуються додатком № 4 до Умов 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 

році відповідно до майбутньої спеціальності (таблиця).



Додаток 4 
до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році



Додаток 4 
до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021році



Наказ
від 30.09.2020 № 1210

Про підготовку до проведення у 2021 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих 

на основі повної загальної середньої освіти



ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 

від 30.09.2020 № 1210



ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ

до 22.01.2021

Формування мережі

пунктів реєстрації

до 22.01.2021 (добір)

до 29.01.2021 (підготовка)

Добір та підготовка осіб, відповідальних за 
формування комплектів реєстраційних

документів,учнів (слухачів, студентів), які
проходитимуть державну підсумкову

атестацію у формі зовнішнього
незалежного оцінювання

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН



ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ

із 25.01.2021

Реєстрація громадських

спостерігачів

до 29.01.2021

Підготовка осіб, які залучатимуться до 
роботи в пунктах реєстрації

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН



ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН



ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН



ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ

до 24.03.2021

Формування мережі

пунктів проведення

зовнішнього незалежного

оцінювання

до 09.04.2021

Затвердження мережі пунктів проведення
зовнішнього незалежного оцінювання

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН



ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ

до 23.04.2021

Розподіл учасників 

зовнішнього незалежного 

оцінювання між пунктами 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

до 30.04.2021

Розміщення на інформаційних 

сторінках учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання запрошень-

перепусток для участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні



06.05-18.05.2021

Подання реєстраційних документів для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного
оцінювання особами,  які:  

 брали участь в антитерористичноій операції та/або у здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях і не зареєструвалися для участі в зовнішньому незалежному
оцінюванні в основний період реєстрації;

 належать  до категорії осіб із неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в 
зовнішньому незалежному оцінюванні в основний період реєстрації;

 мають проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного
оцінювання,але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період

реєстраціі;

 проживають (перебувають) на території,на якій в основний період реєстрації було встановлено 
карантин, режим надзвичайної  ситуації або надзвичайного стану, та внаслідок цього не 

змогли зареєструватися для проходження ЗНО;

 за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах.



ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ

до 06.05.2021

Формування мережі 

пунктів перевірки

до 20.05.2021

Реєстрація та навчання екзаменаторів, які 
здійснюватимуть перевірку завдань 

відкритої форми з розгорнутою відповіддю 
в сертифікаційних роботах з української 

мови, української мови і літератури, 
англійської мови, математики

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН



ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ

до 14.05.2021

Реєстрація та 
навчання осіб, 

залучених до роботи 
в пунктах проведення 

зовнішнього 
незалежного 
оцінювання

до 14.05.2021

Створення 

регіональних експертних груп

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН



ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання:

№ з/п Предмет Дата

1 хімія 21.05.2021

2 іспанська, німецька, французька мови 24.05.2021

3 англійська мова 25.05.2021

4 математика 28.05.2021

5 українська мова  01.06.2021

6 українська мова і література 01.06.2021

7 історія України 04.06.2021

8 фізика 07.06.2021

9 біологія 10.06.2021

10 географія 15.06.2021



Подання до РЦОЯО заяв щодо участі в додаткової сесії

№ з/п Предмет Дата

1 хімія 21.05.-27.05.2021

2 іспанська мова 24.05.-28.05.2021

3 німецька мова 24.05.-28.05.2021

4 французька мова 24.05.-28.05.2021

5 англійська мова 25.05.-31.05.2021

6 математика 28.05.-03.06.2021

7 українська мова 01.06.-07.06.2021

8 українська мова і література 01.06.-07.06.2021

9 історія України 04.06.-10.06.2021

10 фізика 07.06.-11.06.2021

11 біологія 10.06.-16.06.2021

12 географія 15.06.-22.06.2021



Розміщення на офіційному вебсайті УЦОЯО правильних відповідей до завдань сертифікаційних робіт:

№ з/п Предмет Дата

1 хімія до 24.05.2021

2 іспанська мова до 25.05.2021

3 німецька мова до 25.05.2021

4 французька мова до 25.05.2021

5 англійська мова до 26.05.2021

6 математика до 31.05.2021

7 українська мова до 02.06.2021

8 українська мова і література до 02.06.2021

9 історія України до 07.06.2021

10 фізика до 08.06.2021

11 біологія до 11.06.2021

12 географія до 16.06.2021



ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ

Розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

зовнішнього незалежного оцінювання:

Предмет Дата

хімія до 04.06.2021

іноземні мови до 18.06.2021

математика,  фізика до 22.06.2021

українська мова , українська мова і література, історія

України, біологія

до 25.06.2021

географія до 30.06.2021



ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ

Передання  закладам освіти відомостей результатів державної підсумкової атестації в електронному 

вигляді:

Предмет Дата

хімія до 04.06.2021

іноземні мови до 18.06.2021

математика,  фізика до 22.06.2021

українська мова , українська мова і література, історія

України, біологія

до 25.06.2021

географія до 30.06.2021



ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ

29.06.2021-16.07.2021

Проведення 
додаткової сесії 

зовнішнього 
незалежного 
оцінювання

(за окремим 
графіком)

до 20.08.2021

Підготовка та оприлюднення звіту про 
проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання 2021 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН



Наказ

Українського центру оцінювання якості освіти 

від 08.10.2020                                        № 163 

«Про проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання в 2021 році»




