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Наказом Міністерства освіти і науки України від 9 липня 2019 

року №945 урегулювано проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання 2021 року.  

Відповідно до наказу кожен зареєстрований учасник має право 

пройти тести щонайбільше з 5 навчальних предметів.  

Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з 13 

навчальних предметів: 

 Українська мова 

 Математика 

 Історія України 

 Географія 

 Біологія 

 Фізика  

 Хімія 

 Українська мова і література 

 Математика (завдання рівня стандарту)* 

 Англійська мова 

 Німецька мова 

 Французська мова 

 Іспанська мова 

  

* Результат тільки за шкалою 1-12 балів 







Приклад сертифікаційних робіт з  

української мови та  

української мови і літератури 



Особливості ЗНО/ДПА з української 

мови 



Особливості ЗНО/ДПА з української 

мови і літератури 





Приклад сертифікаційних робіт з  

математики та математики рівня стандарту 



Особливості ЗНО/ДПА з математики 



Особливості ЗНО з іноземної мови         

   Здобувачі освіти, яким результат ЗНО з 

іноземної мови має зараховуватися як оцінка 

з ДПА, отримують його  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. 



Особливості ЗНО/ДПА з іноземної мови 



Предмет Основна сесія 

Хімія 21 травня 2021 

Іспанська, німецька, французька мови 24 травня 2021 

Англійська мова 25 травня 2021 

Математика 28 травня 2021 

Українська мова 

Українська мова і література 
01 червня 2021 

Історія України 04 червня 2021 

Фізика 07 червня 2021 

Біологія 10 червня 2021 

Географія 15 червня 2021 

Календар ЗНО - 2021 
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Відповідно до Умов прийому на навчання  для здобуття 

вищої освіти 2021 року під час вступу до вишу 

зараховуватимуть результати зовнішнього незалежного 

оцінювання 2018-2021 років. 



МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК “МОЄ ЗНО” 

Для учасників зовнішнього незалежного оцінювання розроблено 

мобільний додаток «Моє ЗНО», що дає змогу отримати розклад 

обраних тестувань, адреси пунктів для проходження зовнішнього 

оцінювання, а також результати тестування на власний 

мобільний пристрій. Серед основних функцій додатку: 

 

 інформування про місце та час проведення тестувань ЗНО з 

обраних предметів; 

 запис тестувань ЗНО до системного календаря мобільного 

пристрою; 

 завчасні нагадування про наближення тестування; 

 повідомлення про новини та зміни в проведенні ЗНО; 

 повідомлення про наявність і відображення результатів 

тестування ЗНО; 

 можливість переглядати у додатку результати ЗНО за минулий 

рік. 

Доступ до функцій мобільного додатка можливий після введення 

номеру та пін-коду сертифікату учасника ЗНО.  





Процедура 
реєстрації  

 



Не ламінуйте сертифікат! Не руйнуйте голографічну 

наліпку! Пам'ятайте, що без сертифіката Ви не зможете 

взяти участь у ЗНО 

Голографічна 

наліпка 





Вхід на інформаційну сторінку  можливий через сайт 

Українського центру якості освіти (УЦОЯО) 

testportal.gov.ua  



Інформаційна сторінка є вашим особистим джерелом 

інформації. Вона містить у собі реєстраційні дані, з неї 

Ви роздруковуєте запрошення-перепустку до пунктів 

ЗНО, а після проходження тестування – інформаційну 

картку з результатами тестувань  





НАПЕРЕДОДНІ 

ТЕСТУВАННЯ 





У ДЕНЬ 

ТЕСТУВАННЯ 
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УЦОЯО – 

www.testportal.gov.ua      

ЄДЕБО –  

vstup.edbo.gov.ua 

МОН –     

www.mon.gov.ua 

Корисні джерела: 

https://presentation-creation.ru/
http://www.testportal.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/

