
ЗНО – 2021 

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 п’яти навчальних 

предметів. Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з дванадцяти 

навчальних предметів: 

• українська мова 

• українська мова і література 

• історія України 

• математика 

• біологія 

• географія 

• фізика 

• хімія 

• англійська мова 

• іспанська мова 

• німецька мова 

• французька мова 

 

Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме 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. 

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ У ФОРМІ ЗОВНІШНЬОГО 

НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

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: 

 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 державної підсумкової атестації 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. 

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


 

ВСТУП ДО ВУЗІВ 

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. 

(044) 486-09-62 

     

ЧАС РОБОТИ: 

 ПН.-ЧТ. 09:00-18:00, ПТ. 09:00-16:45. ПЕРЕРВА 13:00-13:45 

ПОШТОВА АДРЕСА: 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2021 

ХІМІЯ21 травня 

ІСПАНСЬКА МОВА24 травня 

НІМЕЦЬКА МОВА24 травня 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА24 травня 

АНГЛІЙСЬКА МОВА25 травня 

МАТЕМАТИКА28 травня 

УКРАЇНСЬКА МОВА01 червня 

УКРАЇНСЬКА МОВА 
І ЛІТЕРАТУРА 
01 червня 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ04 червня 

ФІЗИКА07 червня 

БІОЛОГІЯ10 червня 

ГЕОГРАФІЯ15 червн 

Зовнішнє оцінювання проводиться з метою забезпечення прав осіб на рівний 
доступ до вищої освіти та оцінювання відповідності результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої освіти, державним вимогам. 

Участь у зовнішньому оцінюванні може взяти особа, яка має повну загальну 
середню освіту або здобуде її в поточному навчальному році та 
зареєструвалася відповідно до встановлених вимог. 

Зовнішнє оцінювання проводиться щороку з використанням технологій 
педагогічного тестування. Завдання сертифікаційних робіт укладаються 
Українським центром відповідно до програм зовнішнього оцінювання з певних 
навчальних предметів. 

Строки організації та проведення зовнішнього оцінювання, перелік навчальних 
предметів, з яких проводиться зовнішнє оцінювання, та мов національних меншин, 
якими здійснюється переклад текстів, визначаються наказами Міністерства освіти і 
науки України. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-umov-prijomu-na-navchannya-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-v-2021-roci
tel:0444860962
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/him/
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/esp/
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/nim/
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/fra/
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/eng/
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/mathem/
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/ukrmova/
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/ukrmovalit/
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/ukrmovalit/
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/ist/
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/fiz/
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/bio/
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/geo/


Учасникам зовнішнього оцінювання створюються рівні умови шляхом 
стандартизації процедур проведення зовнішнього оцінювання. 

Для учасників з особливими освітніми потребами в пунктах зовнішнього 
оцінювання створюються особливі (спеціальні) умови для проходження 
оцінювання. 

Результатом зовнішнього оцінювання є кількісна оцінка рівня навчальних 
досягнень учасника зовнішнього оцінювання. 

Результати зовнішнього оцінювання використовуються: 

 для визначення конкурсного бала під час відбору осіб, які вступають на 
навчання до закладів вищої освіти для отримання ступеня молодшого 
бакалавра, бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного 
або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної освіти; 

 як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної 
загальної середньої освіти; 

 для визначення стану функціонування системи загальної середньої освіти 
та прогнозування її подальшого розвитку. 

Результати з певного навчального предмета визначаються за: 

 рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників, які подолали 
поріг «склав / не склав» 

 критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників з числа випускників 
системи середньої освіти поточного навчального року, які обрали цей 
навчальний предмет для проходження державної підсумкової атестації у 
формі зовнішнього оцінювання. 

Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за 
виконання завдань сертифікаційної роботи, розроблених Українським центром для 
відповідного предмета, та схем оцінювання завдань відкритою форми з 
розгорнутою відповіддю. 

Рішення про встановлення порога «склав / не склав» ухвалює експертна комісія з 
визначення рейтингової оцінки. З урахуванням установленого порога «склав / не 
склав» здійснюється генерування таблиці за шкалою 100-200 балів. 

Таблиці за шкалою 1-12 балів розробляються та ухвалюються експертною 
комісією з визначення оцінки рівня навчальних досягнень. 

Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється 
шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього 
оцінювання: 

 з української мови і літератури, математики, історії України, англійської, 
іспанської, німецької, французької мов – не пізніше ніж через 25 
календарних днів після проведення зовнішнього оцінювання із зазначених 
предметів; 

 з інших предметів – не пізніше ніж через 14 календарних днів. 



Результати зовнішнього оцінювання у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-
200 балів передаються Українським центром до відповідного реєстру в Єдиній 
державній електронній базі з питань освіти. 

Вимоги щодо реєстрації осіб 
для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні у 2021 році 

в Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях 
  

1. Ці вимоги визначають сукупність дій щодо реєстрації осіб, які виявили бажання 

взяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні у 2021 році (далі 

– пробне ЗНО) у Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, 

Чернівецькій областях – адміністративно-територіальних одиницях зони 

обслуговування Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості 

освіти (далі – ІФРЦОЯО). 

2. Участь у пробному ЗНО може взяти особа, яка виявила бажання пройти пробне 

ЗНО, з 05 до 19 січня 2021 року на сайті ІФРЦОЯО  test.if.ua заповнила 

реєстраційну заяву (далі – заява) та у триденний термін з дня формування заяви 

оплатила дану послугу.  

3. Особа, яка бажає зареєструватися для участі у пробному ЗНО, повинна:  

1) визначитись з навчальним предметом, з якого проходитиме пробне 
ЗНО (українська мова і література, українська мова, історія України, математика, 

математика (завдання рівня стандарту),англійська мова, німецька мова, 

французька мова, іспанська мова, біологія, географія, фізика, хімія); 

2) зайти на сайт ІФРЦОЯО www.test.if.ua у розділ «Реєстрація на пробне ЗНО -
2021»; 

3) ознайомитися у розділі «Реєстрація на пробне ЗНО-2021» з 

а) Положенням про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 №1277 (із змінами),  

б) Угодою публічної оферти, 

в) запропонованими повідомленнями; 

4) заповнити на сайті  форму заяви та підтвердити уведені дані (у заяві 

вказується така інформація про особу: 
прізвище, ім’я, по батькові; 
дата народження; 
адміністративно-територіальна одиниця, де проживає особа; 
контактний телефон; 
електронна адреса (за наявності); 
категорія учасника з установленого ІФРЦОЯО переліку; 
навчальний заклад, у якому особа здобуває повну загальну середню освіту (для 

випускників закладів загальної середньої освіти); 
навчальний предмет із зазначенням мови, якою особа бажає отримати завдання 

пробного тесту; 
населений пункт з установленого ІФРЦОЯО переліку, де особа проходитиме пробне 

ЗНО; 
інформацію про необхідність створення особливих умов (для осіб з особливими 

освітніми потребами) з такого переліку умов: присутність перекладача жестової 

мови в аудиторії, де відбувається пробне ЗНО; надання перед   початком 

проведення пробного ЗНО в аудиторії тексту промови інструктора; надання 

можливості використання слухового апарата, імпланта; надання в письмовій 

http://www.test.if.ua/


(друкованій) формі озвучених текстів до завдань, що  спрямовані на перевірку 

сформованості вмінь і навичок, необхідних для розуміння мови на слух (аудіювання 

під час пробного ЗНО з іноземної мови); надання можливості використання 

оптичного збільшувача (лупи) або  електронного збільшувача; надання зошитів із 

завданнями та бланків відповідей, надрукованих кеглем шрифту 16 пунктів; надання 

можливості виконання роботи в аудиторії, що розташована на першому поверсі). 
5) роздрукувати заяву з квитанцією на оплату; 
6) здійснити оплату за квитанцією на оплату протягом 3 (трьох) календарних 
днів, уважно перевіривши відомості, що вказані у квитанції про оплату, зокрема 
в частині призначення платежу (код, прізвище, ім’я, по батькові особи, за пробне 

зовнішнє незалежне оцінювання з «предмета»); 
7) зберігати заяву та квитанцію про оплату до часу проходження пробного 
ЗНО. 
4. Реєстрація для участі у пробному ЗНО вважається завершеною після надходження 

повної суми коштів для оплати даної послуги з обраного особою предмета на 

рахунок ІФРЦОЯО, зазначений у квитанції на оплату.  

5. Зареєстровані учасники, які в заяві вказали інформацію про необхідність 

створення особливих умов, зобов’язані у термін до 09 лютого 2021 року надіслати 

до ІФРЦОЯО скан-копію документа, що підтверджує належність до категорії осіб, 

які потребують створення особливих умов (медичний висновок про створення 

особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання, медичну довідку про наявність захворювання тощо). Надсилання 

здійснюється шляхом завантаження скан-копії документа у відповідному розділі 

меню інформаційної сторінки «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО». У 

випадку відсутності скан-копії медичного документа особливі умови 

проходження пробного ЗНО створюватися не будуть.  

6. Для кожної особи, яка заповнила форму заяви, на сайті 

ІФРЦОЯО test.if.ua створюється інформаційна сторінка «Особистий кабінет 

учасника пробного ЗНО», доступ до якої здійснюється за логіном та пін -кодом, 

зазначеним у заяві. 

В «Особистому кабінеті учасника пробного ЗНО» можна:  

1) переглянути реєстраційні дані; 

2) перевірити надходження до ІФРЦОЯО сплачених коштів; 

3) до 09 лютого 2021 року завантажити скан-копію медичного документа 
особами, які в заяві вказали інформацію про необхідність створення 
особливих умов; 

4) після 25 березня 2021 року отримати інформацію про час і місце 
проходження пробного ЗНО і роздрукувати 

відповідне запрошення; 

5) у термін з 10 до 14 квітня 2020 року включно ознайомитися із зошитами, що 
містять пробні тести предметів, вказаних у підпункті 1 пункту 3 цих Вимог;  

6) скористатися сервісом «Визначення результатів пробного зовнішнього 
незалежного оцінювання», наданим Українським центром оцінювання якості 
освіти ( у термін з 10 до 14 квітня 2021 року включно внести відповіді до 
пробних тестів, а з 16 квітня 2021 року – отримати результати пробного ЗНО); 

7) ознайомитися з іншою інформацією. 

http://www.test.if.ua/


7. У разі неучасті особи у пробному ЗНО сплачені кошти не повертаються. Ця особа 

має право отримати комплект тестових матеріалів, звернувшись у триденний 

термін у пункт проведення пробного ЗНО за адресою, вказаною у  запрошенні. 

8. Особа, яка зареєструвалася для участі у пробному ЗНО, може внести зміни до 

своїх реєстраційних даних (окрім скасування реєстрації), звернувшись з 

відповідною письмовою заявою до ІФРЦОЯО у термін до 19 січня 2021 року 

включно. 

9. Захист персональних даних осіб, зареєстрованих для участі у пробному ЗНО, 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

10. Факт оплати проходження пробного ЗНО є підтвердженням ознайомлення та 

згоди особи, яка виявила бажання пройти пробне ЗНО у 2021 році, з цими  

11. Вимогами та документами, зазначеними у підпункті 3 пункту 3 Вимог.  

 

 

ПЗНО-2021:ВАЖЛИВО 

У 2021 році пробне ЗНО відбудеться 10 квітня з наступних предметів:  

 українська мова і література;  

 українська мова; 

 історія України; 

 математика; 

 математика (завдання рівня стандарту);  

 англійська мова; 

 іспанська мова; 

 німецька мова; 

 французька мова; 

 біологія; 

 географія; 

 фізика; 

 хімія. 

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

зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. 

Окрім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, 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. 

Отже, у 2021 році можна буде і ознайомитися з процедурою проведення ЗНО під 

час пробного тестування з одного з навчальних предметів, і перевірити рівень своїх 

навчальних досягнень з усіх інших навчальних предметів ЗНО (у разі внесення 

відповідей на спеціальний сервіс). 

Реєстрація учасників пробного ЗНО-2021 триватиме 05-19 січня 2021 року на 

цьому сайті (для осіб, які виявлять бажання пройти пробне тестування у 

Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях).  

До 21 грудня 2020 року Івано-Франківський РЦОЯО на своєму сайті 

розмістить інформацію про вартість послуги із проведення пробного ЗНО-2021 

та особливості реєстрації осіб, які виявили бажання брати участь у пробному 

ЗНО-2021. 



 


