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оцінювання якості освіти

Зовнішнє незалежне оцінювання
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Особливості проведення ЗНО – 2021 
Кожен 

зареєстрований 

учасник ЗНО 

має право 

скласти тести 

НЕ більш 

як із 5 навчальних 

предметів 

до 04.06.21 – хімія 

до 18.06.21 – іноземні мови

до 22.06.21 – математика, фізика

до 25.06.21 – українська мова,

українська мова і     

література,

історія України,

біологія

до 30.06.21 – географія 

Оголошення 

результатів ЗНО

Предмети 

ЗНО

✓ Українська мова

✓ Українська мова 

і література

✓ Математика

✓ Історія України

✓ Англійська мова

✓ Німецька мова

✓ Французька мова

✓ Іспанська мова

✓ Географія

✓ Біологія

✓ Фізика

✓ хімія

ЗНО

буде 

відбуватися з 

21 травня 

до 

16 липня 

2021 року 

Реєстрація на ЗНО 

триватиме 

з 01.02 до 05.03 2021 

року



Українська мова 
(усі завдання)

АБО 

Українська мова і література 
(атестаційні завдання з української мови)

Математика 
(з урахуванням рівня навчання)

Один із переліку навчальних 

предметів, із яких проводиться ЗНО

Вибір предметів для проходження ДПА

Обов'язково

На вибір учасника

Обов'язково

Обов'язково

Історія України 
(період ХХ – початку ХХІ ст.)

АБО 

Іноземна мова 
(з урахуванням рівня навчання)



Календар проведення ЗНО – 2021 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя 

17 18 19 20 21
Хімія 

22 23

24
Іноземні 

мови

25
Англійська 

мова

26 27 28
Математика 

29 30

31

Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя 

1
Українська 

мова
Українська 

мова і 
література

2 3 4
Історія 

України

5 6

7
Фізика 

8 9 10
Біологія 

11 12 13

14 15
Географія 

16 17 18 19 20

Травень

Червень



ЗНО – 2021: 
УКРАЇНСЬКА МОВА

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

Випускники, які завершують у 2021 році здобуття повної загальної 

середньої освіти та/або планують вступати до ЗВО, можуть 

самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО: 

- з української мови

АБО

- з української мови і літератури

Умови прийому до ЗВО 
визначають ПЕРЕЛІК конкурсних 

предметів на навчання для здобуття 

освітнього ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра (магістра медичного, 

фармацевтичного та ветеринарного 

спрямувань)



Корисні матеріали

vintest.org.ua



Реєстрація на ЗНО – 2021 

Реєстрація триватиме 

з 01 лютого до 05 березня 2021 року

Здійснюватиметься на сайті Українського ЦОЯО

www.testportal.gov.ua

Для реєстрації необхідні такі документи: 
- копія паспортного документа; 
- дві фотографії; 
- правильно оформлена реєстраційна картка

Для кожного учасника ЗНО на веб-сайті 

Українського ЦОЯО створюється інформаційна 

сторінка, доступ до якої здійснюється за номером 

Сертифіката та PIN-кодом, указаним у ньому 



• Керівники закладів освіти зможуть подати комплекти реєстраційних 
документів учнів (слухачів, студентів), які проходитимуть 

• державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі ЗНО, до 1 березня 2021 року

Реєстрація на ЗНО – 2021 

Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти
і науки України від 10 січня 2017 р. № 25, зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 р. за № 118/29986
(Порядок).
Календарний план підготовки та проведення у 2021 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти
(затверджений наказом Міністерства освіти і науки України
від 30.09.2020 № 1210).

Основні нормативні 
документи

У кожному закладі освіти 
має бути наказ (до 31 січня), 

яким призначено 
відповідального за 

формування комплектів 
реєстраційних документів



Робота з програмою 

реєстрації на ЗНО – 2021 

Обов'язково ознайомтесь із 
Порядком проведення ЗНО 

і поставте позначку



Робота з програмою 

реєстрації на ЗНО – 2021 



У разі необхідності учень (студент) 
подає:

медичний висновок про створення 
особливих (спеціальних) умов для 
проходження ЗНО 
за формою первинної облікової документації 
№ 086-3/о «Медичний висновок про створення 
особливих (спеціальних) умов для 
проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання», затвердженою наказом 
Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров’я України від 29 
серпня 2016 року № 1027/900

Робота з програмою 

реєстрації на ЗНО – 2021 



Робота з програмою реєстрації на ЗНО – 2021 

Необхідно вибрати навчальні предмети, 
із яких учень (студент) бажає пройти 

зовнішнє оцінювання, а також 
зазначити, чи бажає він отримати 

результат ЗНО з вибраних предметів 
як оцінку за  ДПА і чи хоче отримати 

результат за шкалою 100-200 балів
для участі у конкурсному відборі

математика в 11 класі 

вивчається на рівні стандарту 



математика в 11 класі вивчається 

на рівні стандарту 

математика в 11 класі вивчається 

на профільному рівні



Робота з 

програмою 

реєстрації на 

ЗНО – 2021 

Сформуйте 

Реєстраційну 

картку



Правильно заповніть реєстраційну 
картку відповідно до інструкції



Відповідальна за реєстрацію в закладі освіти особа збирає комплекти 
реєстраційних документів учнів (студентів) закладу:

✓ Копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові).
Звертаємо увагу, що в ID-картці немає серії документа. 
Під час заповнення реєстраційної форми поле «серія» залишайте порожнім. 

У разі відсутності паспорта окремі категорії осіб можуть подати інший документ.

Інформацію про механізм реєстрації учнів, які не мають паспорта, для 
проходження ДПА у формі ЗНО розміщено на сайті Українського ЦОЯО в розділі 
«Керівникам закладів освіти», доступ до якого – за допомогою логіна та пароля, 
наданих ВРЦОЯО.

✓ Дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що 
відповідає досягнутому віку.

✓ Реєстраційну картку, яку потрібно сформувати, скориставшись спеціальним 
сервісом «Зареєструватися», розміщеним на веб-сайті УЦОЯО. 



Після отримання від учнів (студентів) 

реєстраційних документів заклад освіти 

формує список осіб, які проходитимуть 

ДПА у формі ЗНО.

Засвідчений підписом керівника та 

печаткою закладу освіти (у разі її 

наявності) список учнів (студентів) і 

комплекти реєстраційних документів треба 

надіслати / передати до Вінницького 

РЦОЯО.

Комплекти реєстраційних документів



Реєстрація на ЗНО – 2021 

Підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні є Сертифікат.
Сертифікати учнів (студентів) Вінницький РЦОЯО надсилає до закладу освіти.

Після того, як ЗО надіслав комплекти 
документів для реєстрації до ВРЦОЯО, 
учасник має можливість за допомогою 
сервісу «Стан опрацювання документів» 
перевірити, на якому етапі опрацювання 
його документи. Для цього необхідно 
увести номер реєстраційної картки до 
сервісу.

Унесення змін до реєстраційних даних
У разі потреби можна внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію. 
Перереєстрація триватиме з 01 лютого до 05 березня 2021 року після отримання учасником 
Сертифіката.

Для перереєстрації потрібно внести зміни до реєстраційних даних за допомогою спеціального 
сервісу «Внести зміни», розміщеного на веб-сайті УЦОЯО. Вхід до сервісу – за номером і пін-
кодом Сертифіката. Учаснику потрібно буде оформити нову реєстраційну картку, повторно 
сформувати комплект реєстраційних документів, вклавши до нього отриманий раніше 
Сертифікат. Пакет документів треба подати до регіонального центру в той самий спосіб, у 
який це було здійснено під час реєстрації.



Куди звертатися за інформацією?
www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру

оцінювання якості освіти (УЦОЯО)

www.vintest.org.ua – сайт Вінницького 

регіонального центру оцінювання якості освіти (ВРЦОЯО)

(0432) 65 65 35 – телефон інформаційної підтримки ВРЦОЯО

Email – vintest@vn.testportal.gov.ua

Адреса: Вінницький регіональний центр оцінювання якості 

освіти, 21009 м. Вінниця, вул. Київська, 46



У 2020-2021 

навчальному році 

звільнені від ДПА

учні 4, 9 і 11 класів


