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www.test-center.od.ua   Сайт Одеського регіонального  центру оцінювання якості освіти 

Довідник - путівник         
для учасників ЗНО та їхніх 
батьків щодо підготовки до 
ЗНО-2021 та використання 
матеріалів, розміщених на 

сайтах  УЦОЯО та ОРЦОЯО  

Інформаційно-
роз’яснювальні матеріали 



До уваги користувачів! 
 Завантажте презентацію на власний комп’ютер.  Під час перегляду 

завантаженої презентації для зміни слайду  необхідно  навести курсор на вільне 

від зображень місце та  натиснути на ліву  кнопку  миші.  

 

 Для збільшення невеликих  зображень на окремих  слайдах (30 та 46) 

достатньо навести на них  курсор та натиснути  на ліву кнопку миші, а для 

зменшення – таким же чином натиснути на збільшене зображення. 



Матеріали для 

батьків 

1. Перелік питань та 

послідовність дій учасника 

ЗНО 



Матеріали для 

батьків 

1. Вибір майбутньої професії та відповідного закладу освіти для вступу на навчання 

2. Ознайомлення з Правилами вступу до обраного(их) закладу(ів) вищої освіти (далі – 

ЗВО) та вибір відповідних предметів для складання зовнішнього незалежного 

оцінювання (далі – ЗНО) (звернення за інформацією до приймальної комісії ЗВО) 

3. Ознайомлення на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (далі - УЦОЯО) 

з Програмою ЗНО-2021 з обраних предметів для проходження ЗНО-2021 

4. Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2021 на сайті  Одеського регіонального центру 

оцінювання якості освіти (далі - ОРЦОЯО)  з метою ознайомлення з процедурою 

проведення ЗНО 

5. Реєстрація для участі в ЗНО-2021 (з використанням сайту УЦОЯО) 

6. Використання матеріалів сторінки «Готуємося до ЗНО» на сайті ОРЦОЯО. 

7. Як самостійно сформувати й роздрукувати запрошення-перепустку зі 

своєї інформаційної сторінки на веб-сайті УЦОЯО 

8. Проходження ЗНО-2021 

9. Отримання результатів ЗНО 
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1. Вибір майбутньої професії та 

відповідного закладу вищої освіти 

Від цього  кроку залежить вибір 

як предметів для державної 

підсумкової атестації (ДПА), так 

й для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання (ЗНО) 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

НАКАЗ 

09.07.2019                                                    № 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 21 травня до 16 липня 2021 року 
кожен учасник ЗНО має право скласти: 
● тести не більше як із п’яти 
навчальних предметів (обов’язкових 
предметів немає) 
  
● 4 обов’язкові предмети ДПА для всіх 
здобувачів повної середньої освіти: 
1) українська мова 
2) математика 
3) історія України/іноземна мова 
4) один із навчальних предметів:  
 

історія України, біологія, географія, фізика, 

хімія, англійська мова іспанська мова, німецька 

мова, французька мова 



ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ У ФОРМІ ЗНО 
           

Результати зовнішнього оцінювання із чотирьох навчальних предметів зараховуються як результати 

ДПА (за шкалою 1–12 балів) за освітній рівень повної загальної середньої освіти  для учнів (слухачів, 

студентів) закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які 

в 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти: 

 українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або української мова і література (субтест 

«Атестаційні завдання»); 

 математика; 

 історія України (субтест «Період XX – початок XXI століття») або іноземна мова – за вибором 

здобувача освіти; 

 один з навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, 

іспанська мова, німецька мова, французька мова). 

          Учням, які виберуть для проходження ДПА математику та/або іноземну мову, оцінка ДПА 

(за шкалою 1–12 балів) буде визначатися залежно від рівня, на якому вони цей навчальний 

предмет вивчали: 

 для тих, хто вивчав математику та/або іноземну мову на профільному рівні, оцінкою за ДПА буде 

результат виконання завдань рівня стандарту та профільного рівня; 

 для тих, хто вивчав математику та/або іноземну мову на рівні стандарту, оцінкою за ДПА буде 

результат виконання завдань рівня стандарту. 



 
 

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 наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня  2020 року 

№ 1274,  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. 

ЗНО-2021 



2. Для того, щоб визначитися 
з предметами, які необхідні 
для  проходження ЗНО, слід 

ознайомитися  у приймальній 
комісії або на сайті обраного 

Вами ЗВО з Правилами 
прийому до обраного Вами 

закладу освіти 
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3. Ознайомлення на сайті 

УЦОЯО з Програмою 

ЗНО-2021 з обраних 

предметів для 

проходження ЗНО-2021 

(послідовність дій для 

відкриття Програм) 

 













Для прикладу 









4. Реєстрація для 
участі у пробному 
ЗНО-2021 на сайті 
ОРЦОЯО з метою 

ознайомлення з 
процедурою 

проведення ЗНО. 
 



ПРОБНЕ ЗНО-2021 

          Участь у пробному тестуванні дасть змогу ознайомитися із процедурою 

проведення ЗНО, структурою та змістом тестових зошитів. 
           

Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2021 триватиме з 05 до 19 січня 2021 року. 

Зареєструватися можна буде на сайті Одеського РЦОЯО. 

           

З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожний учасник / кожна учасниця 

зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування 

з усіх 13 навчальних предметів відбудуться 10 квітня 2021 року. 

          

 Окрім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, усі зареєстровані 

учасники зможуть додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних 

предметів із переліку предметів ЗНО-2021, пройти тестування вдома, після чого 

внести свої відповіді на спеціальний сервіс визначення результатів та отримати          

результати пробного ЗНО-2021 на інформаційних сторінках 16 квітня 2021 року. 



5. Реєстрація для 
участі в ЗНО-2021 
(з використанням 

сайту УЦОЯО) 





Реєстрація для участі  в ЗНО 
учнів (слухачів, студентів), які 

проходитимуть державну підсумкову 
атестацію у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання, здійснюється 
під керівництвом відповідальних від 

закладу освіти за формування комплектів 
реєстраційних документів 



01 лютого – 01 березня 
2021 року –  

формування та відправлення до 
Одеського РЦОЯО комплектів 

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

підсумкову атестацію у формі 
зовнішнього незалежного 

оцінювання 



01 ЛЮТОГО –                      
05 БЕРЕЗНЯ                    
2021 РОКУ 

Реєстрація осіб для 
участі в ЗНО-2021  
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ДОДАТКОВА СЕСІЯ ЗНО-2021 

У 2021 році додаткову сесію буде проведено з 29 червня до 16 липня. Результати 

додаткової сесії ЗНО буде розміщено до 23 липня.  

Під час основного періоду реєстрації, що триватиме з 06 травня до 18 травня 

2021 року, подати документи для участі в додатковій сесії мають право особи, які 

не можуть пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії. 



Подання заяв до ОРЦОЯО щодо участі в додатковій сесії учасниками ЗНО, які не змогли пройти 

тестування під час основної сесії через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, та на які вони 

не змогли вплинути: 

 Предмети ЗНО-2021 Дата реєстрації Предмети   ЗНО-2021 Дата реєстрації 

Хімія 21 – 27.05.2021 Українська мова 01 – 07.06.2021 

Іспанська мова 24 – 28.05.2021 Українська мова і 

література 

01 – 07.06.2021 

Німецька мова 24 – 28.05.2021 Історія України 04 – 10.06.2021 

Французька мова 24 – 28.05.2021 Фізика 07 – 11.06.2021 

Англійська мова 25 – 31.05.2021 Біологія 10 – 16.06.2021 

Математика 28.05 – 03.06.2021 Географія 15 – 22.06.2021 

Математика                      

(рівень стандарту) 

28.05 – 03.06.2021     



6. Використання матеріалів 

сторінки «Готуємося до ЗНО» на 

сайті ОРЦОЯО 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna 
sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 
commodo magna eros quis urna. 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT.  
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вміння розраховувати час 

технологію заповнення бланків 
відповідей 

підрахунок балів за кожну форму  
завдань ЗНО 

На прикладі історії 

України 



 ОДЕСЬКИЙ 
РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР  ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ  ОСВІТИ 

КЛІО НЕСТОР 

Приклад: тестове завдання з однією правильною 

відповіддю. 

 

Позначте варіант відповіді.  

Найважливіший набуток неандертальців 

А   застосування гостроконечників та скребел 

Б   зародження мистецтва та релігійних уявлень 

В   користування одягом  

Г   уміння добувати вогонь 

 

Варіанти відповідей 

І варіант ІІ варіант 

Правильна  

відповідь 

Неправильна 

відповідь 

А Б В Г А Б В Г 

                

Нараховується 1 

бал 

Нараховується 0 

балів 

Примітка:  

НЕправильна відповідь 

позначена червоним кольором. 



 ОДЕСЬКИЙ 
РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР  ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ  ОСВІТИ 

НЕСТОР 

Приклад: Установіть відповідність 

між творами та їхнім головним 

змістом. 

1 «Повість минулих літ» 

2 «Слово о полку Ігоревім» 

3 «Києво-Печерський Патерик» 

4 «Повчання» Володимира Мономаха  

      

А  опис чудес життя та подвигів ченців 

Б  похвала князеві Володимиру та прославлення хрещення Русі 

В  виклад всесвітньої історії та історії походження Русі та 

розвитку держави  

Г  літературно-поетичний опис трагічного походу руської 

дружини проти половців  

Д  морально-етичні норми та правила, вказівки для князя, 

життєпис автора, що має служити прикладом нащадкам 



 ОДЕСЬКИЙ 
РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР  ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ  ОСВІТИ 

КЛІО НЕСТОР 

Приклад: Розташуйте події 

в хронологічній 

послідовності. 

А   діяльність Товариства 

об’єднаних слов'ян  

Б   утворення «Союзу 

порятунку»  

В   виникнення 

Малоросійського товариства  

Г   діяльність Кирило-

Мефодіївського товариства 

Варіанти відповідей 

І варіант ІІ варіант ІІІ варіант ІV варіант V варіант 

Правильні  

всі  

4 відповіді  

Правильні  

тільки перша і 

остання (1 і 4) 

відповіді 

Правильні  

тільки  перша 

(1) відповідь 

Правильна 

тільки остання 

(4) відповідь 

Немає 

правильних 

відповідей 

  А Б В Г   А Б В Г   А Б В Г   А Б В Г   А Б В Г 

1         1         1         1         1         

2         2         2         2         2         

3         3         3         3         3         

4         4         4         4         4         

Нараховується  

3 бали 

Нараховується  

2 бали 

Нараховується  

1 бал 

Нараховується  

1 бал 

Нараховується  

0 балів 



 ОДЕСЬКИЙ 
РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР  ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ  ОСВІТИ 

НЕСТОР 

Приклад: Визначте діячів Кирило-Мефодіївського братства. 

 

 

1   І. Котляревський 

2   М. Гулак 

3   П.  Пестель 

4   М. Костомаров 

5 І.   Орлай 

6 П.  Куліш 

7 М. Шашкевич 
Порядок написання цифр у відповіді значення немає! 

Варіанти відповідей 

І варіант ІІ варіант ІІІ варіант ІV варіант 

Правильні  

усі три відповіді  

Правильні тільки  

2 відповіді 

Правильна тільки  

1 відповідь 

Немає правильних 

відповідей 

 

 

 

Нараховується  

3 бали 

Нараховується  

2 бали 

Нараховується  

1 бал 

Нараховується  

0 балів 

2 4 6 1 4 6 2 3 5 1 3 5 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді  



Під час підготовки до ЗНО доцільно 

також використовувати матеріали сайту 







8. Проходження 
ЗНО-2021 
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Всі тестування  ЗНО розпочинаються об 11-й 

годині.  
 

Допуск учасників до пункту ЗНО 

розпочинається о 9.50 та припиняється о 10.50.  
 

У разі несприятливих погодних умов учасники 

допускаються до вестибюля пункту ЗНО 

завчасно. 

       Учасник для допуску до пункту ЗНО  

            обов’язково має пред’явити: 

● Сертифікат ЗНО; 

● документ, що посвідчує особу, назва і номер 

якого зазначені у Сертифікаті; 

● запрошення-перепустку для участі в ЗНО. 
 

За умови відсутності Сертифіката та 

документа, що посвідчує особу, назва і номер 

якого зазначені у Сертифікаті, учасник  не 

допускається до проходження зовнішнього 

оцінювання. 
 

Учасники, які запізнилися, до пункту ЗНО не 

допускаються. 



Матеріали для 

батьків 

ПОРЯДОК 

проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти (витяг) 
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3. Учаснику зовнішнього оцінювання забороняється: 

1) приносити до пункту зовнішнього оцінювання небезпечні 

предмети або речовини, що становлять загрозу для життя та 

здоров'я  людини; 

 

2) використовувати в пункті зовнішнього оцінювання засоби 

зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та 

відтворення інформації; 
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3) протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної 

роботи: 

 заважати іншим учасникам зовнішнього оцінювання виконувати 

роботу; 

 спілкуватися в будь-якій формі з іншим учасником ЗНО під час 

виконання сертифікаційної роботи; 

 списувати відповіді на завдання сертифікаційної роботи в іншого 

учасника ЗНО; 

 виносити за межі аудиторії зошити із завданнями сертифікаційної 

роботи, їх окремі аркуші, бланки відповідей; 

 мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв'язку, пристрої 

зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також 

окремі елементи, які можуть бути складовими частинами 

відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні 

матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені 

процедурою ЗНО (крім дозволених виробів медичного призначення, 

про наявність яких учасник  ЗНО повинен повідомити працівникам 

пункту зовнішнього оцінювання до початку виконання роботи); 
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Учасникам  забороняється 

(продовження):  
4) псувати майно закладу, у приміщенні якого 

розміщується пункт зовнішнього оцінювання, чи 

майно осіб, які перебувають у такому пункті; 

5) персоналізувати сертифікаційну роботу. 
 

4. У разі порушення однієї або кількох вимог, 

передбачених підпунктами 3, 4 пункту 2, 

підпунктами 1 - 4 пункту 3 цього розділу, 

учасник зовнішнього оцінювання за вимогою 

осіб, відповідальних за організацію та 

проведення зовнішнього оцінювання, має 

повернути їм матеріали зовнішнього оцінювання 

та залишити пункт зовнішнього оцінювання. 



  Предмети  

  ЗНО-2021 

Дата 

проведення 

Установлення 

порога «склав/не 

склав» 

Розміщення на офіційних 

сторінках учасників 

результатів ЗНО-2021 

   Хімія 21.05.2021 до 03.06.2021 до 04.06.2021 
   Іспанська мова 24.05.2021 до 17.06.2021 до 18.06.2021 
   Німецька мова 24.05.2021 до 17.06.2021 до 18.06.2021 
   Французька мова 24.05.2021 до 17.06.2021 до 18.06.2021 
   Англійська мова 25.05.2021 до 17.06.2021 до 18.06.2021 
   Математика  28.05.2021 до 18.06.2021 до 22.06.2021 
   Математика  (завдання рівня стандарту) 28.05.2021 до 18.06.2021 до 22.06.2021 
   Українська мова 01.06.2021 до 24.06.2021 до 25.06.2021 
   Українська мова і література 01.06.2021 до 24.06.2021 до 25.06.2021 
   Історія України 04.06.2021 до 24.06.2021 до 25.06.2021 
   Фізика 07.06.2021 до 18.06.2021 до 22.06.2021 
   Біологія 10.06.2021 до 24.06.2021 до 25.06.2021 
   Географія 15.06.2021 до 29.06.2021 до 30.06.2021 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2021 



 

Учасники зможуть ознайомитися зі скан-копіями своїх      

бланків відповідей.  Їх буде завантажено на інформаційні 

сторінки учасників. 

У розділі «Керівникам навчальних закладів» буде                   

завантажено Відомості результатів ДПА 
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9. Отримання 
результатів ЗНО 

 



Інформаційна картка з результатами ЗНО 

Результати тестування за шкалою 100-200 балів з усіх предметів зазначаються у 

Інформаційній картці учасника ЗНО, яка є додатком до Сертифіката ЗНО та разом 

із сертифікатом подається до приймальної комісії навчального закладу під 

час вступної кампанії. Інформаційна картка не надсилається учасникам тестування, 

а роздруковується самостійно з інформаційної сторінки. 

Інформаційна сторінка учасника ЗНО 

є спеціальним індивідуальним онлайн-кабінетом, доступ до якого отримує кожен 

зареєстрований учасник тестування. На інформаційній сторінці учасника міститься 

важлива інформація на кожному етапі проведення тестування. Вхід до 

інформаційної сторінки здійснюється за номером і пін-кодом, що зазначені 

в Сертифікаті ЗНО. 

На інформаційній сторінці публікується запрошення-перепустка для участі у ЗНО, 

яка є одним з необхідних документів для допуску в пункт тестування та містить 

інформацію про дату, місце та час проведення тестування з кожного навчального 

предмета. 

Запрошення-перепустка розміщується на інформаційній сторінці учасника ЗНО не 

пізніше ніж за три тижні до початку проведення основної сесії тестування. 

Учаснику тестування необхідно самостійно роздрукувати запрошення на 

тестування. 
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