
Особливості та 

нововведення 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 2021 року 

Тематична  класна година 



    Наказом Міністерства освіти і науки України від 09 липня № 945 врегулювано проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року.  

    Зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з 21 травня до 16 липня. 

   Відповідно до наказу кожен зареєстрований учасник має право пройти тести ЗНО щонайбільше з 

п’яти навчальних предметів.  

Зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з дванадцяти навчальних предметів: 

 українська мова 

 українська мова і література 

 історія України 

 математика (математика, математика 

(завдання рівня стандарту ⃰ ))  

 біологія 

 географія 

 
 

 фізика 

 хімія 

 англійська мова 

 іспанська мова 

 німецька мова 

 французька мова 

⃰ Увага ! Зовнішнє незалежне оцінювання з математики (завдання рівня стандарту) 

здійснюється лише для проведення ДПА. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з 

математики (завдання рівня стандарту) за  рейтинговою шкалою 100-200  балів не 

встановлюються. 

ЗНО-2021: новації, які очікують здобувачів освіти 



   Результати зовнішнього оцінювання із чотирьох навчальних предметів зараховуються 

як результати державної підсумкової атестації (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. 

   Ці учасники мають обов’язково скласти такі навчальні предмети:  

• українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або українська 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).  

 Здобувачі освіти, яким результат зовнішнього оцінювання з математики та/або іноземної 

мови має зараховуватися як оцінка за атестацію, отримують її за результатами виконання 

завдань: 

 рівня стандарту, якщо вивчали відповідний навчальний предмет на рівні стандарту; 

 рівня стандарту та профільного рівня, якщо вивчали відповідний навчальний предмет 

на профільному рівні. 

 



 Зміст сертифікаційних робіт відповідає програмам 

зовнішнього незалежного оцінювання,  

затвердженим  

наказами Міністерства освіти і науки України  

від 26 червня 2018 року № 696, від 20 грудня 2018 

року №1426, від 04 грудня 2019 року № 1513. 

    Переклад завдань сертифікаційних робіт  

з історії України, математики (завдання рівня 

стандарту), математики, біології, географії, фізики, 

хімії здійснюватиметься кримськотатарською, 

молдовською, польською, російською, румунською та 

угорською мовами. 



Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 року № 1210  затверджено 

Календарний план підготовки та проведення  у 2021 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.  

    Зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з 21 травня до 16 липня. 

01.02.2021 - 01.03.2021 01.02.2021 - 05.03.2021 
 

Формування та відправлення до РЦОЯО 

комплектів реєстраційних документів 

учнів (слухачів, студентів) , які 

проходитимуть  державну підсумкову 

атестацію у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Подання особами реєстраційних 

документів для участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 



 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

01.02-05.03.2021 

• Унесення за вимогою 
учасників ЗНО змін до 
реєстраційних 
даних(перереєстрація) 

із 01.02.2021 

• Виготовлення та видача 
дублікатів Сертифікатів 
ЗНО 2021 року 

до 18.03.2021 

• Подання до УЦОЯО 
апеляційних заяв 
(оскаржень) щодо 
відмови в реєстрації 
для участі в ЗНО 



06.05.2021-18.05.2021 

 

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. 



ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2021 

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 



 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 

 

Розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання: 



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 



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 



 

29.06.2021-16.07.2021 

 

до 20.08.2021 
 

Проведення додаткової сесії 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 

(за окремим графіком) 

Підготовка та оприлюднення звіту 

про проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 2021 року 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 



Українська мова, українська 

мова і література 

Новації 



    

  Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні (слухачі, 

студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які у 2021 

році здобудуть повну загальну середню освіту, мають обов’язково вибрати  

предмет «українська мова» для проходження державної підсумкової атестації у 

формі ЗНО.  

У 2021 році, на відміну від попередніх років, зовнішнє незалежне 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти, проводитиметься з  

1) української мови, 2) української мови і літератури. 

 Таким чином, випускники, які завершують у 2021 році здобуття повної 

загальної середньої освіти та/або планують вступати до закладів вищої 

освіти, матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу 

виконуватимуть під час ЗНО: або сертифікаційну роботу з української 

мови, або сертифікаційну роботу з української мови і літератури. 



Українська мова / Українська мова і література 2021 

    

   

Що обрати? 

Визначення результатів : 
1. ДПА з української мови (1-12 балів) 

2. ЗНО з української мови (100-200 балів) 

 

Визначення результатів: 
1. ДПА з української мови (1-12 балів) 

2. ЗНО з української мови (100-200 балів) 

3. ЗНО з української мови і літератури (100-

200 балів) 

 



Українська мова 



Сертифікаційна 
робота містить 

40 завдань з 
української 

мови 

На виконання 
сертифікаційної 

роботи 
відведено 150 

хвилин 

Максимальна 
кількість балів 
за правильне 

виконання всіх 
завдань – 74 



 

Частина  

1 
  

39 завдань 
різних форм 

Відповіді на ці 
завдання треба 

позначити в 
бланку відповідей А 

Частина 

2 

1 завдання 
відкритої 

форми 

Відповідь на це 
завдання треба 

записати в бланку 
відповідей Б 



Результат виконання всіх 
завдань буде зараховано як 

результат державної 
підсумкової атестації за 
освітній рівень повної 

загальної середньої освіти для 
учнів (слухачів, студентів) 

закладів освіти, які 2021 року 
завершують здобуття повної 
загальної середньої освіти 

Результат виконання всіх  

завдань сертифікаційної 
роботи буде використано під 

час прийому до закладів 
вищої освіти (конкурсний 

предмет «українська мова») 
залежно від спеціальності, що 
визначено Умовами прийому 

на навчання для здобуття 
вищої освіти у 2021 році 



Українська мова і 

література 



Сертифікаційна 
робота містить 67 

завдань з 
української мови 

і літератури 

На виконання 
сертифікаційної 
роботи відведено 

210 хвилин 

Максимальна 
кількість балів за 

правильне 
виконання всіх 
завдань – 116  

Зміст сертифікаційних робіт ЗНО з української  мови і літератури визначатиметься 

Програмою зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови і 

літератури, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 р. № 696 



КЛІ

О 

Сертифікаційна робота складається з чотирьох 

частин: 

Частина 1 
«Українська 

література»  

24 завдання 
різних 

закритих форм 

Відповіді на ці 
завдання 

треба 
позначити в 

бланку 
відповідей А 

Частина 2 

«Українська 

мова» 

39 завдань 
різних 

закритих форм 

Відповіді на 
ці завдання 

треба 
позначити в 

бланку 
відповідей А 

Частина 3 
«Українська 

мова»  

3 завдання 
відкритої форми 

з короткою 
письмовою 
відповіддю 

Відповіді на ці 
завдання треба 

записати в 
бланку 

відповідей В 

Відповідь на це 
завдання треба 

записати в бланку 
відповідей Б 

Частина 4 

«Українська  

мова» 

одне завдання 

відкритої форми з 

розгорнутою 

письмовою 

відповіддю 



Результат виконання завдань частин 2 та 4 буде 
зараховано як результат державної підсумкової 

атестації  за освітній рівень повної загальної 
середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) 

закладів освіти, які 2021 року завершують 
здобуття повної загальної середньої освіти 

Під час прийому до закладів вищої 
освіти буде використано результат 

виконання як завдань частин 2 та 4 
(конкурсний предмет «українська 

мова»), так і всіх завдань (конкурсний 
предмет «українська мова і 

література») сертифікаційної роботи з 
української мови і літератури залежно 

від спеціальності, що визначено 
Умовами прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти у 2021 році 



    Наказ  

Міністерства освіти і науки України  

від 29 липня 2019 року № 1033 

«Про впровадження нової редакції Українського правопису» 

 
 Завдання зовнішнього незалежного оцінювання протягом найближчих 

п’яти років будуть ґрунтуватися тільки на тих нормах Українського 

правопису, які не зазнали змін. Під час перевірки відкритого завданння з 

розгорнутою відповіддю екзаменатори мають позначати написання 

слів, що не відповідає чинному правопису, однак не враховувати як 

помилки при оцінюванні роботи за критеріями мовного оформлення  





МАТЕМАТИКА  

ОСОБЛИВОСТІ ДПА/ЗНО 2021 



Математика / Математика (завдання рівня  стандарту) 

    

   

Що обрати? 

Визначення результатів: 
1. ДПА рівня стандарту або 

профільного рівня (1-12 балів) 

2. ЗНО (100-200 балів) 

 

Учасник планує вступати до ЗВО, до 

якого потрібно складати 

математику 

обирає 

Три бланки відповідей! 

Учасник планує вступати до ЗВО, до якого не  

потрібно складати математику, або не планує 

вступати  до ЗВО взагалі 

обирає в залежності від рівня навчання 

Визначення результатів : 
1. ДПА рівня стандарту (1-12 балів)  

Увага ! Зовнішнє незалежне оцінювання з математики (завдання 

рівня стандарту) здійснюється лише для проведення ДПА. 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики 

(завдання рівня стандарту) за  рейтинговою шкалою 100-200  

балів не встановлюються. 

 



 

МАТЕМАТИКА  
(ЗАВДАННЯ  РІВНЯ СТАНДАРТУ) 

 

 

       Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні (слухачі, студенти) 

закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2021 році здобудуть 

повну загальну середню освіту, вивчають математику на рівні стандарту та не 

планують вступати до закладів вищої освіти або планують вступати до ЗВО, до якого 

не  потрібно складати математику, мають вибрати математику (завдання рівня 

стандарту) для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання.  

     Під час визначення результатів учасники отримають лише оцінку державної 

підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.  

      У процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий 

учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи з математики (завдання 

рівня стандарту).  

Зміст сертифікаційної роботи з математики (завдання рівня стандарту) визначено 

Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з математики, затвердженою 

наказом Міністерства освіти і науки України від 04.12.2019 р. № 1513  

 

 

  



Сертифікаційна 
робота містить 

28 завдань з 
математики 

На виконання 
сертифікаційної 

роботи 
відведено 150 

хвилин 

Максимальна 
кількість балів 
за правильне 

виконання всіх 
завдань – 50 



Сертифікаційна робота з математики  
(завдання рівня стандарту) 

Сертифікаційна робота з математики налічує 

28 завдань різних форм:  

 з вибором однієї правильної відповіді (16 

завдань);  

 на встановлення відповідності (4 

завдання);  

 відкритої форми з короткою відповіддю 

(6 завдань);  

 розгорнутою відповіддю (2 завдання) . 

  Під час визначення результатів учасники 

отримають лише оцінку державної 

підсумкової атестації з математики за 

шкалою 1-12 балів.  

Загальна характеристика сертифікаційної роботи з математики (завдання рівня стандарту) 

зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року затверджена наказом Українського центру 

оцінювання якості освіти від 16.10. 2020р. № 171 

 



 

МАТЕМАТИКА 

 

 
    

    Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні (слухачі, 

студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2021 

році здобудуть повну загальну середню освіту, вивчають математику на 

профільному рівні та/або планують вступати до закладів вищої освіти, мають 

вибрати математику для проходження державної підсумкової атестації у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання.  

 

  Зміст сертифікаційної роботи з математики визначено Програмою зовнішнього 

незалежного оцінювання з математики, затвердженою наказом Міністерства 

освіти і науки України від 04.12.2019 р. № 1513 

 



Сертифікаційна 
робота містить 

28 завдань з 
математики 

На виконання 
сертифікаційної 

роботи 
відведено 210 

хвилин 

Максимальна 
кількість балів 
за правильне 

виконання всіх 
завдань – 67 



 

Сертифікаційна робота з математики  

 
Сертифікаційна робота з математики налічує 34 

завдання різних форм: з вибором однієї 

правильної відповіді (16 завдань), на 

встановлення відповідності (4 завдання), 

відкритої форми з короткою (9 завдань) та 

розгорнутою (5 завдань) відповіддю.  

  Під час визначення результату зовнішнього 

незалежного оцінювання з математики за шкалою 

100–200 балів ураховують тестовий бал, 

отриманий учасником за виконання всіх завдань 

сертифікаційної роботи. Під час визначення 

результату зовнішнього незалежного оцінювання 

з математики за шкалою 100–200 балів 

ураховують тестовий бал, отриманий учасником 

за виконання всіх завдань сертифікаційної 

роботи.  

 

 

  

Загальна характеристика сертифікаційної роботи з математики зовнішнього незалежного 

оцінювання 2021 року затверджена наказом Українського центру оцінювання якості освіти 

від 16.10. 2020р. № 171 

 



       Для визначення результатів  ЗНО-2021 з кожного предмета буде встановлено 

поріг “склав/не склав”, та кількість тестових балів, яку може набрати мінімально 

підготовлений абітурієнт  

      Усі учасники ЗНО, які подолали поріг,  отримають оцінку за шкалою  

100–200 балів 

     Для сертифікаційних робіт з різних предметів поріг  

“склав/не склав”  буде різний 

             

 

 

Результати ЗНО буде розміщено на інформаційних сторінках учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання  

Відомості результатів державної підсумкової атестації в електронному вигляді 

буде розміщено на сторінках закладів освіти 

Визначення результатів  ЗНО-2021  



Пробне ЗНО як 

важлива складова 

підготовки до  

ЗНО-2021 



 Участь у пробному ЗНО надасть змогу 
ознайомитися із: 

процедурою проведення 
ЗНО, порядком доступу до 

пункту тестування і 
робочого місця 

особливостями 

роботи із 

бланками 

відповідей 

структурою та 

змістом тестових 

зошитів 

Пробне ЗНО є важливою складовою підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання 



Реєстрація осіб, які 
виявили бажання взяти 

участь у пробному 
ЗНО на сайті  

Одеського РЦОЯО  

www.test-center.od.ua 

 

05-19 січня 

Проведення ПЗНО з 

української мови, української 
мови і літератури, історії 
України, математики, 
математики (завдання рівня 
стандарту),біології, географії, 
фізики, хімії, англійської, 
іспанської, німецької та 
французької мов. 

10 квітня 
Заповнення 
електронних бланків 
(внесення відповідей на 
спеціальний сервіс 
визначення 
результатів) 

10-14 квітня 

Відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти  

від 08.10.2020 № 163 

«Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році» 

16 квітня 

Оголошення результатів  

пробного ЗНО-2021 для осіб,  

які введуть свої відповіді  на 

спеціальному сервісі  визначення 

результатів, на інформаційних 

сторінках  «Особистий кабінет 

учасника ПЗНО» 



Кожний учасник / кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження 
пробного ЗНО 

Пробне ЗНО з усіх навчальних предметів   (української мови, української мови і 
літератури, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, 
географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов) 

Кожний зареєстрований учасник / кожна зареєстрована учасниця зможе 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 

Результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному 
сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня 2021 року. 

З огляду на те, що деякі здобувачі освіти не мають змоги постійно відвідувати заклади 
освіти, Український центр оцінювання якості освіти спільно з ГС «Освіторія» і МФ 
«Відродження» планують підготувати низку відеороз’яснень до завдань пробного ЗНО-
2021 

З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році  



Куди звертатися за інформацією? 

м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 26 

Сайт: www.test-center.od.ua 

E-mail: rc.odesa@od.tesportal.gov.ua 




