Зовнішнє незалежне оцінювання

2021 рік

Вінницький регіональний центр
оцінювання якості освіти

Особливості проведення ЗНО – 2021
✓ Українська мова
✓ Українська мова
і література
✓ Математика
✓ Історія України

✓
✓
✓
✓

Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Іспанська мова

✓
✓
✓
✓

Географія
Біологія
Фізика
хімія

Предмети
ЗНО

ЗНО буде
відбуватися з
21 травня
до
16 липня
2021 року

Реєстрація на ЗНО
триватиме
з 01.02 до 05.03 2021
року

Кожен
зареєстрований
учасник ЗНО
має право скласти
тести
НЕ більш
як із 5 навчальних
предметів

Вибір предметів для проходження ДПА
Українська мова
(усі завдання)
Обов'язково

АБО
Українська мова і література
(атестаційні завдання з української мови)

Математика
Обов'язково

(з урахуванням рівня навчання)

Історія України
(період ХХ – початку ХХІ ст.)
Обов'язково

АБО
Іноземна мова
(з урахуванням рівня навчання)

На вибір учасника

Один із переліку навчальних
предметів, із яких проводиться ЗНО

Календар проведення ЗНО – 2021
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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

Для успішної реєстрації необхідно:
Визначитися з предметами
ДПА

ЗНО

(чотири предмети)

(відповідно до Правил прийому до ВНЗ)

✓ створити й заповнити реєстраційну картку, бланк
якої формується із використанням спеціального
сервісу «Зареєструватися», розміщеного на веб-сайті
УЦОЯО у рубриці «ЗНО/ДПА»;
✓ підготувати комплект реєстраційних документів;
✓ подати комплект документів особі, відповідальній
за реєстрацію в закладі освіти

У день проходження ЗНО
✓ НЕ ЗАПІЗНЮВАТИСЯ

✓ ПРЕД’ЯВИТИ на вході до пункту ЗНО такі документи:
- сертифікат учасника ЗНО;
- документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснено
реєстрацію (оригінал);
- запрошення-перепустку для участі в ЗНО.
ЗАПРОШЕННЯ-ПЕРЕПУСТКА № _________
для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні
(Прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта)
Для складання тесту з
(назва предмета тестування)
запрошуємо Вас прибути (дата тестування) не пізніше 10 год. 50
хв. до пункту тестування, що розташований за адресою:
(адреса місця розташування пункту тестування)
(повна назва пункту тестування)
Для складання тесту з
(назва предмета тестування)
запрошуємо Вас прибути (дата тестування) не пізніше 10 год. 50
хв. до пункту тестування, що розташований за адресою:
(адреса місця розташування пункту тестування)
(повна назва пункту тестування)
Для складання тесту з
(назва предмета тестування)
запрошуємо Вас прибути (дата тестування) не пізніше 10 год. 50
хв. до пункту тестування, що розташований за адресою:
(адреса місця розташування пункту тестування)
(повна назва пункту тестування)
Для складання тесту з
(назва предмета тестування)
запрошуємо Вас прибути (дата тестування) не пізніше 10 год. 50
хв. до пункту тестування, що розташований за адресою:
(адреса місця розташування пункту тестування)
(повна назва пункту тестування)
Для складання тесту з
(назва предмета тестування)
запрошуємо Вас прибути (дата тестування) не пізніше 10 год. 50
хв. до пункту тестування, що розташований за адресою:
(адреса місця розташування пункту тестування)
(повна назва пункту тестування)

ЗАБОРОНЕНО:

У пункті проведення ЗНО

➢ мати небезпечні предмети та/або речовини, що становлять загрозу для життя
та здоров’я учасників;
➢ використовувати засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та
відтворення інформації;
➢ заважати іншим учасникам ЗНО виконувати сертифікаційну роботу.

Порушники позбавляються права
продовжувати роботу над тестом,
а їх результати ЗНО анулюються.

Результати ЗНО
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, які обрали цей навчальний
предмет для проходження ДПА у формі ЗНО
Поріг «склав / не склав» є різним для кожного предмета, його ухвалює експертна
комісія з визначення рейтингової оцінки.
З урахуванням установленого порога «склав / не склав» здійснюється генерування
таблиці за шкалою 100-200 балів.
Оголошення
результатів ЗНО-2021
до 04.06.21 – хімія
до 18.06.21 – іноземні мови
до 22.06.21 – математика, фізика

Таблиці за шкалою
1-12 балів розробляються та
ухвалюються експертною
комісією

до 25.06.21 – українська мова,
українська мова і
література,
історія України,
біологія
до 30.06.21 – географія

На інформаційній сторінці учасник ЗНО може:
✓ сформувати інформаційну картку
(для подання до ВНЗ);
✓ завантажити картку результатів;
✓ побачити свої бланки відповідей.

Апеляції

testportal.gov.ua

Матеріали для
підготовки до ЗНО
Програми ЗНО

Характеристики
сертифікаційних робіт ЗНО

Критерії оцінювання завдань
з відкритою відповіддю

Додаткова інформація, яка допоможе майбутнім учасникам
підготуватися до ЗНО -2021
Відеоматеріали УЦОЯО
Демонстраційні варіанти
тестів

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)

Сертифікаційна робота з української мови
складається з двох частин
Частина 1

• 39 завдань
закритих форм
Бланк А

Частина 2

• 1 завдання з
розгорнутою
відповіддю
Бланк Б

ЗНО – 2021: УМ, УМЛ
Учасники отримають результати за
виконання всіх завдань:
• ДПА (1-12 балів)
• ЗНО з української мови (100-200 балів)

Сертифікаційна робота з української мови і літератури
складається з чотирьох частин
Частина 1

• 24 завдання з
української
літератури
закритих форм
Бланк А

Частина 2

Частина 3

Частина 4

• 39 завдань з
української мови
різних форм

• 3 завдання з
української мови
з короткою
відповіддю

• 1 завдання з
української мови
з розгорнутою
відповіддю

Бланк В

Бланк Б

Бланк А

Учасники отримають результати:
• ДПА (1-12 балів): частина 2, частина 4
• ЗНО з української мови (100-200 балів): частина 2, частина 4
• ЗНО з української мови і літератури (100-200 балів): усі завдання

У зошиті з української
мови

№№ 1 - 28 / 25 - 52 - завдання
з однією правильною відповіддю
(0 або 1 бал)

українська мова

Номери завдань,
результати
виконання яких
зараховують
як оцінку ДПА

У зошиті з української
мови і літератури

№№ 29 - 33 / 53 - 57 - завдання
на встановлення відповідності
(0, 1, 2, 3 або 4 бали)

№№ 34 - 39 / 58 - 63 - завдання
на читання й аналіз тексту
з однією правильною відповіддю
(0 або 1 бал)
№ 40 / 67 - завдання
з розгорнутою відповіддю
(від 0 до 20 балів)

74 тестові бали

Нова форма завдань у тесті з української мови і літератури
Результат виконання цих завдань буде
використано ЛИШЕ під час прийому до ЗВО

ЧАСТИНА 3

УКРАЇНСЬКА МОВА
Завдання відкритої форми з
короткою письмовою
відповіддю
Відповіді на ці завдання треба
записати в бланку відповідей В

0, 1 або 2 бали

0 – відповіді не надано або
висловлення суперечить
змісту текстів
1 – відповідь часткова
2 – повна вичерпна відповідь

ДПА (у формі ЗНО) з математики
для здобувачів повної загальної середньої освіти є
ОБОВ’ЯЗКОВОЮ

ЗНО/ДПА – 2021:
МАТЕМАТИКА

Сертифікаційна робота з математики
(стандарт)
Завдання № 1 – 26
Бланк А

Учасники отримають результат:
• ДПА (1-12 балів) для тих, хто
вивчав математику на рівні
стандарту: усі завдання

Завдання № 27, 28
Бланк Б

Сертифікаційна робота з математики
(стандарт + профіль)

Учасники отримають результати:
• ДПА (1-12 балів) для тих, хто
•

Завдання № 1 – 29
Бланк А

Завдання № 30 – 34
Бланки Б, В

ДПА дворівнева

•

вивчав математику на рівні
стандарту: завдання № 1 - 26, 30, 31
ДПА (1-12 балів) для тих, хто
вивчав математику на профільному
рівні: усі завдання
ЗНО (100-200 балів): усі завдання

ЗНО однорівневе

ЗНО – 2021: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Сертифікаційна робота з історії України
складається з двох частин

Частина 1
• 30 завдань
• Історія України ХХ –
початку ХХІ ст.
Бланк А

Частина 2
• 30 завдань
• Історія України від
найдавніших часів до
кінця ХІХ ст.

Учасники отримають результати:
• ДПА (1-12 балів): частина 1
• ЗНО (100-200 балів): усі завдання

Бланк А

ЗНО – 2021: АНГЛІЙСЬКА МОВА
Сертифікаційна робота з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
складається з чотирьох частин
Частина 1

• Розуміння мови
на слух
• 16 завдань
різних форм
Бланк А

Частина 2

• Читання
• 22 завдання
різних форм
Бланк А

Частина 3

• Використання
мови
• 20 завдань

Частина 4

• Письмо
• 1 завдання
відритої форми

Бланк А

Бланк Б

Учасники отримають результати:
• ДПА (1-12 балів) для тих, хто вивчав англійську мову на рівні стандарту:
завдання № 1-16 (аудіювання: tasks 1-3), № 17-32 (читання: tasks 4-6), № 39-43
(task 8), 49-53 (task 9) (використання мови), № 59 (письмо)

• ДПА (1-12 балів) для тих, хто вивчав англійську мову на профільному рівні:
усі завдання

• ЗНО (100-200 балів): усі завдання

Предмети ЗНО тривалістю 150 хвилин
УКРАЇНСЬКА МОВА

ГЕОГРАФІЯ

• 40 завдань
• 74 тестові бали

• 54 завдання
• 90 тестових балів

ДПА + ЗНО

МАТЕМАТИКА

БІОЛОГІЯ

(стандарт)
• 28 завдань
• 50 тестових балів

• 50 завдань
• 82 тестові бали

ДПА

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
• 60 завдань
• 94 тестових бали

ДПА + ЗНО

ІНОЗЕМНІ МОВИ
59 завдань
72 тестові бали

ДПА + ЗНО

ДПА + ЗНО

ДПА + ЗНО

ХІМІЯ
• 52 завдання
• 74 тестових бали
ДПА + ЗНО

Предмети ЗНО тривалістю:
180 хвилин

210 хвилин
УКРАЇНСЬКА МОВА І
ЛІТЕРАТУРА
• 67 завдань
• 116 тестових балів

ДПА + ЗНО 1
+ ЗНО 2

МАТЕМАТИКА
(стандарт + профіль)
• 34 завдання
• 67 тестових балів ДПА + ЗНО

ФІЗИКА
• 38 завдань
• 64 тестові бали
ДПА + ЗНО

Пробне ЗНО – 2021

www.vintest.org.ua

Графік проведення
10 квітня 2021 року
українська мова, українська мова і
література, історія України, математика
(рівень стандарту, профільний рівень),
біологія, географія, фізика, хімія,
іноземні мови

Окрім участі в пробному ЗНО з одного з
навчальних предметів, кожний
зареєстрований учасник / 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

Результати пробного ЗНО-2021
для осіб, які введуть свої відповіді
на спеціальному сервісі, буде
оприлюднено на їхніх
інформаційних сторінках
16 квітня 2021 року

Реєструйтесь

на сайті
Вінницького
РЦОЯО

з 05 до 19
січня
2021 року

Пробне ЗНО – 2021
Участь у пробному тестуванні надасть змогу
ознайомитися із:
Процедурою проведення ЗНО (з порядком доступу до пункту
тестування і робочого місця, особливостями роботи з бланками відповідей)

Структурою та змістом тестових зошитів
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.

Умови прийому на навчання
для здобуття вищої освіти в 2021 році

Наказ МОН України
№1274 від 15.10.2020

Основний етап вступної кампанії у 2021 році відбудеться в липні

Вступ на перший курс для здобуття
ступенів вищої освіти на основі повної
загальної середньої освіти у формі ЗНО
у 2021 році приймають сертифікати:

2018

2019

2020

2021

Замість результатів ЗНО 2021 року з української мови
можуть використовуватися результати ЗНО
української мови і літератури минулих років

Зараховуються бали
сертифіката(ів) ЗНО з трьох
конкурсних предметів

Правила прийому на навчання
до закладу вищої освіти в 2021 році
Правила прийому у 2021 році будуть затверджені закладом вищої освіти
та розміщені на вебсайті закладу до 31 грудня 2020 року

Вступник може самостійно ознайомитися з Вимогами до Правил
прийому (пункт 1 розділ XV Умов прийому на навчання для здобуття
вищої освіти в 2021 році) кожного закладу вищої освіти,
до якого бажає вступити.

Правила
прийому діють
протягом
календарного
року

Конкурсний відбір
здобуття ступенів вищої освіти
Бакалавр
На спеціальності
гуманітарного та
соціального спрямування

Конкурсні предмети: українська
мова і література та два предмети на
вибір згідно з Правилами прийому
відповідного ЗВО
На інші спеціальності

Конкурсні предмети: достатньо
української мови та два предмети на
вибір згідно з Правилами прийому
відповідного ЗВО

Не більше 30 заяв
на контракт

На лікарські
спеціальності

Обов’язкові конкурсні предмети:
українська мова та математика,
третій предмет на вибір
(біологія/хімія/фізика)

❑ Не менше ніж 150 балів з
другого та третього предметів,
але може бути менше, якщо
конкурсний бал більше 175.

Заклад вищої освіти в Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів
із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими вступник допускається до участі в конкурсі.

Усі необхідні матеріали
щодо організації,
проведення й підготовки
до ЗНО розміщена на
офіційних сайтах

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

