
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
09.07.2019 м. Київ N 945 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2019 р. за N 850/33821 

Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти 

Із змінами і доповненнями, внесеними 

 наказом Міністерства освіти і науки України 

від 19 лютого 2020 року N 246 

Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України "Про освіту", частини 

третьої статті 45 Закону України "Про вищу освіту", статті 34 Закону України 

"Про загальну середню освіту", Порядку проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1095 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року N 533), Порядку проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 10 січня 2017 року N 25, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 27 січня 2017 року за N 118/29986, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Перелік навчальних предметів, із яких у 2021 році проводиться 

зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти (далі - Перелік), що додається. 

2. Установити, що в 2021 році: 

1) зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти (далі - зовнішнє оцінювання), 

проводитиметься з 21 травня до 16 липня; 

2) кожен зареєстрований учасник зовнішнього оцінювання має право скласти 

тести не більш як із п'яти навчальних предметів із Переліку; 

3) завдання сертифікаційної роботи з української мови мають відповідати рівню 

стандарту; 

4) сертифікаційна робота з української мови і літератури має містити всі 

завдання сертифікаційної роботи з української мови (далі - субтест 

"Атестаційні завдання"); 

5) результати зовнішнього оцінювання за критеріальною шкалою 1 - 12 балів із 

чотирьох навчальних предметів зараховуються як оцінки за державну 

підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти (далі 
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- атестація) для учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2021 році завершують 

здобуття повної загальної середньої освіти (далі - здобувачі освіти): 

української мови (усі завдання сертифікаційної роботи) або української мови і 

літератури (субтест "Атестаційні завдання"); 

математики (з урахуванням вимог підпункту 6 цього пункту); 

історії України (субтест "Період XX - початок XXI століття") або іноземної 

мови (з урахуванням вимог підпункту 6 цього пункту) - за вибором здобувача 

освіти; 

одного з навчальних предметів, зазначених у пунктах 4 - 12 Переліку - за 

вибором здобувача освіти; 

6) здобувачі освіти, яким результат зовнішнього оцінювання з математики 

та/або іноземної мови має зараховуватися як оцінка за атестацію, отримують її 

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; 

7) за підсумками проходження зовнішнього оцінювання з навчальних 

предметів, зазначених у пунктах 1, 3 - 12 Переліку, установлюються результати 

за рейтинговою шкалою 100 - 200 балів за підсумками виконання всіх завдань 

відповідної сертифікаційної роботи для учасників зовнішнього оцінювання, які 

подолають поріг "склав / не склав"; 

8) за підсумками проходження зовнішнього оцінювання з української мови і 

літератури встановлюються результати за рейтинговою шкалою 100 - 200 балів 

з української мови і літератури (за підсумками виконання всіх завдань 

сертифікаційної роботи для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають 

поріг "склав / не склав") та з української мови (за підсумками виконання 

завдань субтесту "Атестаційні завдання" для учасників зовнішнього 

оцінювання, які подолають поріг "склав / не склав" у межах цього субтесту); 

9) результати зовнішнього оцінювання можуть зараховуватися як результати 

атестації для студентів закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти, які 

скористалися правом повторного складання атестації у формі зовнішнього 

оцінювання, що передбачено пунктом 5 наказу Міністерства освіти і науки 

України від 07 грудня 2018 року N 1369 "Про затвердження Порядку 

проведення державної підсумкової атестації", зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 02 січня 2019 року за N 8/32979. 

(пункт 2 доповнено підпунктом 9 згідно з наказом 

 Міністерства освіти і науки України від 19.02.2020 р. N 246) 

3. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) 

забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на 

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
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4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

 Міністра Карандія В. А. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ У ФОРМІ 

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

2021 рік 

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. 

ВСТУП 

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. 
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ЗНО - 2021 

 

Хто має здавати ЗНО з української літератури 

Цікаво, що вступ на більшість спеціальностей передбачає проходження 

ЗНО з української мови, проте для вступу на спеціальності, де абітурієнти 

здобуватимуть гуманітарні знання, повинен бути складений тест з 

української мови і літератури. 

Так, складати ЗНО із мови і літератури мають вступники на такі 

спеціальності: 

 міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 

 міжнародні економічні відносини; 

 журналістика; 

 філологія 

 міжнародне право; 

 публічне управління та адміністрування; 

 готельно-ресторанна справа; 

 туризм; 

 соціальна робота; 

 соціальне забезпечення; 

 архітектура та містобудування; 

 право; 

 облік і оподаткування; 



 фінанси, банківська справа та страхування; 

 менеджмент; 

 маркетинг; 

 підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

 економіка; 

 політологія; 

 психологія; 

 соціологія; 

 релігієзнавство; 

 історія та археологія; 

 філософія; 

 культурологія; 

 аудіовізуальне мистецтво та виробництво; 

 дизайн; 

 образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 

 хореографія; 

 музичне мистецтво; 

 сценічне мистецтво; 

 музеєзнавство, пам’яткознавство; 

 менеджмент соціокультурної діяльності; 

 інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 

 спеціальна освіта; 

 середня освіта (образотворче мистецтво); 

 середня освіта (музичне мистецтво); 

 середня освіта (географія); 

 середня освіта (історія); 

 середня освіта (українська мова і література); 

 середня освіта (мова і література (із зазначенням мови); 

 дошкільна освіта; 

 початкова освіта. 

Абітурієнтам, які планують вступ на інші спеціальності, буде достатньо 

результатів ЗНО з української мови. 

Яким буде тест з української мови і літератури? Учасники розпочнуть 

тестування з виконання завдань з літератури, а потім завдання з 

української мови. Триватиме тестування 210 хвилин. 

 

 

 

 

 



Зміни в ЗНО у 2021: всі деталі про те, як буде проходити тестування у 

наступному 

році

 

ЗНО-2021 / Колаж Освіта 24 

У 2021 році в Україні буде декілька змін щодо проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. Дати проведення ЗНО – з 21 травня по 10 червня 

2021. Як зміниться ЗНО у наступному році – читайте у матеріалі. 

Редакція Освіта 24 підготувала для вас всі зміни та деталі про те, як буде 

проходити зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році. 

https://education.24tv.ua/


З яких предметів можна складати ЗНО 

У 2021 році випускники шкіл зможуть складати ЗНО із 5 навчальних предметів. 

Тестування буде проводитися з української мови, української мови і літератури, 

історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, 

німецької, французької та іспанської мов. 

Дати основної сесії ЗНО у 2021 році: 

 21 травня – тестуванням з хімії; 

 24 травня – тестування з іспанської, німецької, французької мов; 

 25 травня – з англійської мови; 

 28 травня – з математики; 

 1 червня – з української мови, української мови і літератури; 

 4 червня – з історії України; 

 5 червня – з географії; 

 7 червня – з фізики; 

 10 червня – з біології. 

Коли проходитиме пробне ЗНО у 2021 році? Реєстрація для участі у пробному 

ЗНО-2021 триватиме протягом 5 – 19 січня 2021 року. Зареєструватися можна 

буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. 

Так, через коронавірус учасник зможе вибрати лише один предмет для 

проходження пробного ЗНО в очному режимі. Тестування з усіх навчальних 

предметів відбудеться 10 квітня 2021 року. Також зареєстрований учасник 

зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із 

переліку предметів ЗНО-2021, та пройти ще одне тестування вдома, після чого 

внести свої відповіді на спеціальний сервіс визначення результатів. 

Натомість для вступу до закладу вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра 

абітурієнт має подати сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (двох у 

випадку проведення творчого конкурсу). 

Два ЗНО з мови та літератури 

МОН оприлюднило наказ про рішення щодо підготовки окремого тесту з 

української мови, а також тесту з української мови і літератури. Так, частина 

вступників зможе обрати для вступу новий тест ЗНО лише з української мови. 

Натомість вступники, які планують навчатися на гуманітарних 

спеціальностях повинні складати тест з української мови і літератури. Більше 

про те, кому з вступників, треба складати ЗНО з літератури – читайте за 

посиланням. 
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ЗНО у 2021 році / Фото з відкритих джерел 

ЗНО та ДПА для школярів 

 

Державна підсумкова атестація у 2021 році буде проводитися у формі 

ЗНО. Школярі мають складати ДПА з таких предметів: 

 українська мова; 

 математика; 

 історія України або іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або 

французька мова – за вибором учня); 

 один із навчальних предметів зі списку: історія України або іноземна 

мова , біологія, географія, фізика, хімія (за вибором учня). 

Але бали будуть рахуватися по-різному. Так, на ДПА результати переводять в 

оцінку від 1 до 12 балів, а на ЗНО у 100-200 балів. 

Також відомо, що випускники, які будуть складати ЗНО з української мови і 

літератури, отримають аж три оцінки: за ДПА, за ЗНО з української мови та за 

ЗНО з української мови і літератури. А якщо випускник здасть лише ЗНО з 

української мови, то отримає оцінку з ДПА та ЗНО з мови. 

 

Яким буде ЗНО з різних предметів 

ЗНО з української мови і літератури 

Сертифікаційна робота з української мови міститиме 40 завдань з української 

мови (39 завдань з вибором відповіді або на встановлення відповідності та 1 



завдання відкритої форми на надання розгорнутої письмової відповіді). 

Триватиме тестування 150 хвилин. 

Натомість сертифікаційна робота з української мови і літератури 

матиме 77 завдань (24 завдання з літератури та 39 – з української мови з 

вибором відповіді та на встановлення відповідності, а також 4 завдання з 

української мови з наданням письмової відповіді). Триватиме тестування 210 

хвилин. 

ЗНО з біології 

Сертифікаційна робота з біології має 50 завдань різних форм: (38 завдань з 

вибором однієї правильної відповіді, 8 завдань на встановлення відповідності та 

4 завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп 

запропонованих варіантів відповідей). 

Результати ЗНО з біології буде оголошено до 25 червня. На виконання завдання 

учасник цього ЗНО отримає 150 хвилин. 

ЗНО з фізики 

Сертифікаційна робота з фізики має 38 завдань різних форм: (20 завдань з 

вибором однієї правильної відповіді, 4 завдання на встановлення відповідності 

або "логічні пари", 14 завдань відкритої форми з короткою відповіддю). 

Результати ЗНО з фізики буде оголошено до 22 червня. На виконання завдання 

учасник цього ЗНО отримає 180 хвилин. 

Також наступного року можна буде вступати на будь-які спеціальності до 

ЗВО за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 

2021 років у будь-яких комбінаціях. 

Додамо, що у МОН розповіли про те, що з 2021 року учасників ЗНО, які 

отримають найвищі результати у ЗНО, будуть нагороджувати преміями. 

Проте це буде одноразова грошова виплата. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗНО 2021 – відповіді на питання 
1. Яка максимально можлива кількість предметів для вибору? 

У 2021 році кожен зареєстрований учасник зовнішнього оцінювання має право 

обрати не більш п’яти навчальних предметів із Переліку: 

Українська мова. 

Українська мова і література. 

Математика. 

Історія України. 

Біологія. 

Географія. 

Фізика. 

Хімія. 

Англійська мова. 

Іспанська мова. 

Німецька мова. 

Французька мова. 

2. Які предмети ДПА є обов’язковими і чи впливає заклад освіти на вибір 

інших предметів? 

Для державної підсумкової атестації учні (слухачі, студенти) закладів загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2021 році 

завершують здобуття повної загальної середньої освіти, мають обрати 4 

навчальні предмети: 

українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або українська мова і 

література (субтест «Атестаційні завдання») – обов’язково; 

математика (за рівнем навчаня: стандарт або профіль) – обов’язково; 

історія України (субтест “Період XX – початок XXI століття”) або іноземна 

мова (за рівнем навчання) – лише за вибором учасника; 

один із навчальних предметів, зазначених у Переліку – лише за вибором 

учасника. 

3. Чому для вибору предметів рекомендують ознайомлюватися з Умовами 

прийому до закладів вищої освіти? 

Додаток 4 до Умов прийому містить єдиний для всіх закладів вищої освіти 

України перелік конкурсних предметів на кожну із спеціальностей. Тому вже 



зараз можна зорієнтуватися на які спеціальності потрібна лише українська 

мова, а які спеціальності потребують складання тесту з української мови і 

літератури. Також другий предмет та третій предмет із запропонованих на 

вибір, допоможуть правильно обрати комбінацію із п’яти можливих предметів. 

радимо ознайомитися з Умовами прийому на навчання  для здобуття вищої 

освіти, 

4. Чи будуть дійсними сертифікати попередніх років? 

2021 року під час вступу до закладів вищої освіти зараховуватимуть результати 

зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років. 

5. Для вступу потрібно скласти тест з математики на профільному рівні, 

але учасник вивчає математику на рівні стандарту. Як правильно 

зареєструватися? 

При реєстрації учасник до кожного предмету буде обирати необхідні позначки. 

У вашому випадку для ДПА до предмету математика потрібно буде обрати 

рівень навчання «стандарт» та зробити відмітку, що вам цей предмет потрібен і 

для ЗНО. На тестуванні вам буде видано відповідний зошит і бали ви отримаєте 

як у 12-бальній, так і у 100-200-бальній шкалі. 

Випускники, які вивчали математику на рівні стандарту і не 

планують використовувати результати з математики для вступу до закладів 

вищої освіти, отримають тільки оцінку за шкалою 1–12 балів за виконання 

завдань сертифікаційної роботи рівня стандарту. Випускники, які вивчали 

математику на рівні стандарту і планують використовувати результати ЗНО з 

математики під час вступу до закладів вищої освіти, виконуватимуть усі 

завдання сертифікаційної роботи з математики рівня стандарту та профільного 

рівня, а як оцінка ДПА буде зараховано результат за виконання завдань 1-26, 

30, 31. Такі учасники отримають результати за шкалою 1–12 балів (ДПА рівня 

стандарту) і 100-200 балів за рейтинговою шкалою зовнішнього незалежного 

оцінювання. Випускники, які вивчали математику на профільному рівні, за 

виконання усіх завдань сертифікаційної роботи з математики рівня стандарту та 

профільного рівня отримають оцінку за шкалою 1–12 балів і 100-200 балів за 

рейтинговою шкалою зовнішнього незалежного оцінювання. 

Радимо ознайомитися з демонстраційними варіантами сертифікаційної 

роботи з математики: 

рівня стандарту.Тестовий зошит налічуватиме 28 завдань різних форм, на 

виконання яких відведено 150 хвилин; 

рівня стандарту та профільного рівня. Тестовий зошит з 34  завданнями, 

на виконання яких відведено 210 хвилин. 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-umovi-prijomu-na-navchannya-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-u-2021-roci
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-umovi-prijomu-na-navchannya-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-u-2021-roci
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Mat_Standart-Demo_2021.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/Mat_Profil-Demo_2021.pdf


 

ПРОБНЕ ЗНО 2021 

Участь у пробному тестуванні дасть змогу ознайомитися із 

процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання (з 

порядком доступу до пункту тестування і робочого місця, 

особливостями роботи із бланками відповідей тощо), структурою та 

змістом тестових зошитів. 

Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2021 триватиме протягом 

05‒19 січня 2021 року. Зареєструватися можна буде 

на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. 

З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожний учасник / 

кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження 

пробного ЗНО. Тестування з усіх навчальних предметів (українська 

мова, українська мова і література, історія України, математика, 

біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та 

французька мов) відбудуться 10 квітня 2021 року. 

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). 

Результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на 

спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних 

сторінках 16 квітня 2021 року. З огляду на те, що деякі здобувачі 

освіти не мають змоги постійно відвідувати заклади освіти, 

Український центр оцінювання якості освіти спільно з ГС 

«Освіторія» і МФ «Відродження» планують підготувати низку 

відеороз’яснень до завдань пробного ЗНО-2021. Нагадаємо, що 

минулорічні відеоматеріали доступні на youtube каналі ГС 

«Освіторія», а також на платформі iLearn. 

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Nakaz-UTSOYAO-163_na-sajt.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Nakaz-UTSOYAO-163_na-sajt.pdf
http://testportal.gov.ua/regions/
https://www.youtube.com/c/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/featured
https://ilearn.org.ua/courses/preview/10?fbclid=IwAR1YZg1ERzPSAxrlww-wLNKjT_oUPGdPvIrQYZj9EfPYm2pVtoziTpVb_kM

