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Особливості  ЗНО-2021 

(за матеріалами Українського центру оцінювання якості освіти, 

Вінницького регіонального центру  оцінювання якості освіти ) 

Нормативна база 

Наказ від 09.07.2019року  №945 

Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33821.html?fbclid=IwAR1ZNLfb_

K9-VHlw9010Tr9LT1IDvF-mxDhtiZaXYOoL4xMTD8BojZ6bp70 

Наказ від 19.02.2020року №246  
 

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України 

щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34540.html 
 

Наказ від 26.11.2020року №1477  

 

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 

липня 2019 року N 945 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35531.html 

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО 

 

- ХІМІЯ  -  21 травня                                 

- ІСПАНСЬКА МОВА  - 24 

травня 

- НІМЕЦЬКА МОВА -  24 

травня             

- ФРАНЦУЗЬКА МОВА - 24 

травня 

- АНГЛІЙСЬКА МОВА - 25 

травня         

- МАТЕМАТИКА - 28 травня 

- УКРАЇНСЬКА МОВА  -  01 

червня       

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ -  04 

червня 

- ФІЗИКА -  07 червня  

- БІОЛОГІЯ - 10 червня 

- ГЕОГРАФІЯ - 15 червня 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33821.html?fbclid=IwAR1ZNLfb_K9-VHlw9010Tr9LT1IDvF-mxDhtiZaXYOoL4xMTD8BojZ6bp70
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33821.html?fbclid=IwAR1ZNLfb_K9-VHlw9010Tr9LT1IDvF-mxDhtiZaXYOoL4xMTD8BojZ6bp70
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34540.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35531.html


 

ПРОГРАМА +ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ  ВАРІАНТ СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ 

Українська мова/українська мова та література 

https://testportal.gov.ua/ukrayinska-mova-i-literatura-2021/ 

Математика 

https://testportal.gov.ua/matematyka-2021/ 

Історія України 

https://testportal.gov.ua/istoriya-ukrayiny-2021/ 

Англійська мова 

https://testportal.gov.ua/anglijska-mova-2021/ 

Німецька мова 

https://testportal.gov.ua/nimetska-mova-2021/ 

Біологія 

https://testportal.gov.ua/biologiya-2021/ 

Географія 

https://testportal.gov.ua/geografiya-2021/ 

Фізика 

https://testportal.gov.ua/fizyka-2021/ 

Хімія 

https://testportal.gov.ua/himiya-2021/ 

 

Посилання на відеоматеріали Українського центру оцінювання якості 

освіти 

https://www.youtube.com/channel/UC_lBjusi7MNzxjQhtNSH_jw/videos 

Предметні презентації 

https://vintest.org.ua/presentations-predmetni/ 

 

 

УВАГА! 

НОВЕ! Цього року вступник може обрати зі списку предметів лише один для 

складання пробного ЗНО. Проте зареєстровані учасники зможуть 

завантажити тестові зошити з решти предметів і виконати завдання вдома. 

 

10 КВІТНЯ - відбудеться тестування пробного ЗНО. 

10-14 КВІТНЯ - усі зареєстровані учасники зможуть внести свої відповіді на 

тестові завдання з решти предметів до спеціального сервісу. 

16 КВІТНЯ - учні  отримають у своїх особистих кабінетах результати 

пробного тестування, яке вони складали самостійно вдома. 

1 ЛЮТОГО - 5 БЕРЕЗНЯ - триватиме реєстрація для участі у ЗНО 2021. 

21 ТРАВНЯ - 15 ЧЕРВНЯ - відбудуться тестування з усіх предметів.   

https://testportal.gov.ua/ukrayinska-mova-i-literatura-2021/
https://testportal.gov.ua/matematyka-2021/
https://testportal.gov.ua/istoriya-ukrayiny-2021/
https://testportal.gov.ua/anglijska-mova-2021/
https://testportal.gov.ua/nimetska-mova-2021/
https://testportal.gov.ua/biologiya-2021/
https://testportal.gov.ua/geografiya-2021/
https://testportal.gov.ua/fizyka-2021/
https://testportal.gov.ua/himiya-2021/
https://www.youtube.com/channel/UC_lBjusi7MNzxjQhtNSH_jw/videos
https://vintest.org.ua/presentations-predmetni/


Кожен вступник зможе скласти ЗНО не більш ніж з 5 предметів. Учні, які 

закінчують школу, а отже здобувають повну середню освіту, повинні скласти 

ДПА (Державну підсумкову атестацію) у формі ЗНО. Для них є 4 обов’язкові 

предмети: українська мова, математика, іноземна мова або історія України на 

вибір та ще один предмет на вибір випускника. 

Для вступу у 2021 році будуть зараховувати і результати ЗНО за 2018–2021 

роки. 

Що нового? Цього року є два варіанти складання ЗНО з української мови: 

випускники, які планують вступати на спеціальності гуманітарного 

напрямку, повинні виконати завдання з української мови та літератури. Ті, 

хто бачать себе у технічних спеціальностях, можуть складати лише 

українську мову. Цей тест, однак, включатиме компетентнісні завдання зі 

шкільної програми української літератури. 

Вступники 2021 зможуть завантажити мобільний додаток «Моє ЗНО», щоб 

стежити за графіком та місцем проведення тестувань, а також отримати свої 

результати іспитів. 

ДО 22 ЧЕРВНЯ оголосять результати ЗНО з математики. 

ДО 25 ЧЕРВНЯ  абітурієнти знатимуть свої результати ЗНО з української 

мови. 

З 1 ЛИПНЯ абітурієнти зможуть створити свої особисті електронні кабінети 

вступника і завантажити туди свої сертифікати ЗНО. 

1-13 ЛИПНЯ  панують проводити вступні іспити та творчі конкурси. 

14-23 ЛИПНЯ вступники повинні подати свої документи до закладів вищої 

освіти. 

ДО 28 ЛИПНЯ заклади вищої освіти повинні оприлюднити рейтингові 

списки абітурієнтів. 

 

 
 

 

 


