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Графік проведення ЗНО-2021 
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Оголошення результатів ЗНО та ДПА: 

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. 



Здобувач/здобувачка повної загальної середньої освіти, який/яка 

цього року вивчав/вивчала  математику   

на рівні стандару і НЕ планує 

вступати  до  ЗВО, для якого 

потрібно складати математику 

Результат виконання всіх 

завдань буде зараховано 

як результат ДПА  

(1-12 балів) 

на рівні стандару і планує 

вступат  до  ЗВО, для якого 

потрібнои складати 

математику 

 Результат виконання  

завдань № 1 - 26, 30, 31  

буде зараховано як  

результат ДПА  
(1-12 балів) 

 Результат виконання  

ВСІХ завдань буде 

зараховано як  

результат ЗНО 
(100-200 балів). 

на профільному  

рівні 

Результат виконання  

ВСІХ завдань як: 

 результат ДПА   

(1-12 балів)  

 результат ЗНО  
(100-200 балів). 

 

ДПА дворівнева 
ЗНО однорівневе 





СПІЛЬНЕ 

Характерне  

тільки  

для цього  

рівня 



Загальні характеристики та критерії оцінювання 





Сертифікаційна робота з математики (завдання рівня стандарту) та 

Сертифікаційна робота з математики  містять довідковий матеріал 



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  



Під час підготовки до ЗНО доцільно  

• Ознайомитись з програмою ЗНО, характеристиками 

сертифікаційних робіт 

• Опрацювати демонстраційні зошити з математики 

• Ознайомитись з відеоматеріалами  

Українського центру оцінювання якості освіти 

• Навчитись користуватись Довідковими матеріалами  

з математики 

• Опрацювати тести минулих років 

• Цікавитись матеріалами щодо ЗНО, які 

розміщуються на сайтах УЦОЯО (www.testportal.org.ua)  

та Вінницького РЦОЯО (www.vintest.org.ua). 

• Ознайомитись з умовами вступу до закладів вищої освіт 

• Взяти участь у пробному ЗНО-2021 

http://www.vintest.org.ua/
http://www.vintest.org.ua/
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Пробне ЗНО дає можливість:  

 ознайомитися з процедурою проведення ЗНО; 

 ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам 

Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт ЗНО-2021; 

 психологічно налаштуватися на проходження ЗНО; 

 навчитися ефективно розподіляти час на виконання частин сертифікаційної 

роботи; 

 попрактикуватися в заповненні бланків відповідей; 

 отримати результат пробного ЗНО за допомогою спеціального сервісу  

(за бажанням); 

 оцінити свій рівень навчальних досягнень. 

Пробне ЗНО – 2021  



Пробне ЗНО – 2021  

10 квітня 2021 року 
українська мова, українська мова і 

література, історія України, математика 

(рівень стандарту, профільний рівень), 

біологія, географія, фізика, хімія, 

іноземні мови  
 

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 

www.vintest.org.ua 

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 

Графік проведення 



Корисні матеріали 

vintest.org.ua   



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 


