
Підготовка до проведення ЗНО 2021





Особливості ЗНО 2021

 Вибір 5 - ти предметів, тому що

 4 предмети ДПА (обов’язкові – українська мова та

математика, історія України або іноземна мова і ще один із

предметів за вибором учня).

 В Умовах прийому перелік предметів за напрямами

підготовки та спеціальностями (додаток 4) – перелік

предметів на вибір збільшено; «українська мова і

література на спеціальності гуманітарного та соціального

спрямування, на всі інші – українська мова».



Умови прийому 2021 (додаток 4)



Умови прийому 2021 (додаток 4)



Що потрібно для вступу?

Українська мова і література

чи

Українська мова





Особливості ЗНО з української мови/ 
української мови і літератури

1
Зміст сертифікаційних робіт 

визначено ПРОГРАМОЮ ЗНО з 

української мови і літератури, 

затвердженою Міністерством освіти і 

науки України

2Для проведення ЗНО укладено такі 

сертифікаційні роботи:

1) українська мова (150 хв)

2) українська мова

і література (210 хв)

3 Форми завдань:

Традиційні та нові



Демонстраційні варіанти
сертифікаційних робіт



Особливості ЗНО/ДПА з математики

1
Зміст сертифікаційних робіт 

визначено ПРОГРАМОЮ ЗНО з 

математики, затвердженою 

Міністерством освіти і науки України

2Для проведення ДПА укладено два 

варіанти сертифікаційних робіт:

1) рівня стандарту (150 хв)

2) рівня стандарту та

профільного рівня (210 хв)

3 У тестовому зошиті вміщено 

додаткові матеріали



Демонстраційні варіанти
сертифікаційних робіт



Математика? 
ДПА/ЗНО : стандарт/профіль - вступ



1

2

3

Реєстрація для участі у ЗНО - 2021

01 лютого – 5 березня 2021р.
Подання реєстраційних документів для участі в ЗНО

Реєстрація

01 лютого – 01 
березня 2021 р.

Реєстрація закладами освіти учнів (слухачів, студентів) для 

проходження ДПА у формі ЗНО

Внесення змін до реєстраційних 

даних

01 лютого – 5 березня 2021р.

Розміщення на інформаційних 

сторінках учасників ЗНО 

запрошень-перепусток для участі в ЗНО

До 30 квітня 2021р.



Календар проведення ЗНО - 2021

21.05.2020 Хімія

24.05.2020 Іспанська, німецька, французька мови

25.05.2020 Англійська мова

28.05.2020 Математика

01.06.2020
Українська мова, 

Українська мова і література
04.06.2020 Історія України

07.06.2020 Фізика

10.06.2020 Біологія

15.06.2020 Географія



Оголошення результатів ЗНО - 2021

04.06.2020 Хімія

18.06.2020 Іноземні мови

22.06.2020

25.06.2020

Математика, фізика

30.06.2020

Українська мова, 

українська мова і література, 

історія України, біологія

Географія



Нововведення при проведенні ЗНО 2021

 При реєстрації потрібно буде обирати і предмети ДПА, і предмети ЗНО.

 ЗНО з математики рівня стандарт – лише для ДПА, результати за шкалою

100-200 балів не встановлюються.

 Бланк Б залишиться традиційним бланком для завдання відкритої форми з

розгорнутою відповіддю (зараз у демоверсії це бланк В)

Маємо провести дуже якісну інформаційну кампанію!



Вартість буде оголошено 

9 грудня 2020 року

ПРОБНЕ ЗНО
Реєстрація з 5 по 19 січня

РЕЗУЛЬТАТ 

за всіма 

предметами

Проведення

10 квітня 2021 року 

(всі предмети в один день)



З 2021 року більш якісний аналіз:

 Математика – 100%.

Аналіз результатів ДПА з математики з
урахуванням рівня навчання предмету.

Результати ЗНО за шкалою 100-200 балів будуть
встановлютися тільки тим учасникам, які планують
вступ до закладу вищої освіти і при реєстрації
обрали предмет для ЗНО.



Підготовка до пілоту PISA 2021 року

• Пілотування комп’ютерного тестування в квітні-
травні 2021 року.

• Основна галузь – математика.



Сайт PISA в Україні



Моніторингове дослідження якості початкової 
освіти – продовження пілотування та проведення

• Пілотування в квітні-травні 2021 року

• Проведення в квітні-травні 2022 року



Запрошуємо приєднатися до нас: 

•у соціальній мережі Facebook -
https://www.facebook.com/DRCOKO/

•у соціальній мережі Іnstagram –
https://www.instagram.com/ZNO_DON/

•у соціальній мережі Telegram -
https://t.me/ZNO_DON

https://www.facebook.com/DRCOKO/
https://www.instagram.com/ZNO_DON/
https://t.me/ZNO_DON


Бережіть себе!
З глибокою повагою!


