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моніторингових досліджень якості освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР



Основні нормативно-правові 
документи 

• Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повноїзагальної
середньої освіти,затверджений наказом Міністерства освіти і
науки України від 10.01. 2017 № 25, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 27.01.2017  за № 118/29986.
• Накази Міністерства освіти і науки України від 11.05.2019 № 
635«Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти», №947 «Про підготовку в 2020 
році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої освіти».
• Календарний план підготовки та проведення у 2020 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 
затверджений наказом Міністерства освіти і науки України
від 06.04.2020 № 408



Зовнішнє незалежне оцінювання – це 
оцінювання результатів навчання, 
здобутих особою на певному рівні 
освіти, що проводиться спеціально 

уповноваженою державою установою 
(організацією).



Мета ЗНО:

• забезпечення права осіб на рівний доступ до 
вищої освіти та оцінювання відповідності 
результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти, державним 
вимогам.



Учасники ЗНО 

• Особи, які в 2021 році завершують здобуття 
повної загальної середньої освіти й мають 
отримати оцінки з ДПА (особи, які проходять 
ДПА у формі ЗНО).

• Випускники минулих років (особи, які вже 
отримали повну загальну середню освіту

в попередні роки).



Організатори проведення ЗНО
У Запорізькій області проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання (ЗНО) організовує 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

(сайт: www.dneprtest.dp.ua)

спільно з ОНМЦМДЯО КЗ “ЗОІППО” ЗОР

(сайт : https://zapmonitoring.wixsite.com/mysite)

Загальне керівництво ЗНО здійснює Український 
центр оцінювання якості освіти

(сайт: www.testportal.gov.ua) 

https://zapmonitoring.wixsite.com/mysite


Предмети ЗНО 

2020 2021
Українська мова і література Українська мова і література

Математика Українська мова

Історія України Математика

Англійська мова Історія України

Німецька мова Англійська мова 

Французька мова Німецька мова

Іспанська мова Французька мова

Географія Іспанська мова 

Хімія Географія

Біологія Хімія

Фізика Біологія

Фізика



Підготовка до проведення ЗНО-2020
• Створено округи (м.Запоріжжя, м.Бердянськ, 

м.Енергодар, м.Мелітополь, м.Токмак, Василівський, 
Оріхівський, Пологівський райони)

• Створено мережу пунктів тестування:
• м.Запоріжжя – 32
• м.Бердянськ – 6
• м.Енергодар - 3
• м.Мелітополь – 11
• м.Токмак – 2
• Василівський район – 3
• Оріхівський район - 2
• Пологівський район – 2
• Кількість ЗО, на базі яких функціонували ПТ – 69 
• Усього ПТ- 215 



Підготовка до проведення ЗНО-
2020

• Залучено майже чотири тисячі наукових, 
науково-педагогічних працівників Запорізької 
області для проведення тестувань.

• Близько 12 тисяч випускників було 
зареєстровано.

• Явка учасників склала 75% через перенесення 
термінів ЗНО та зміну визначення результатів 
ДПА. 



Дати тестувань ЗНО-2020

• Основна сесія – 25 червня по 17 липня

• Додаткова сесія - 24 липня до 10 серпня

• Тестування з трьох предметів
додаткової сесії учасники проходили в 
м.Запоріжжя,  решту – у м.Дніпро.



Порівняльна таблиця явки учасників Запорізької області 
Предмет Відсоток явки учасників

2018 2019 2020

Українська мова і 

література

96,3 % 96,5% 75,4%

Історія України 94,2%, 95,5% 70,31%

Математика 94,3%, 95,9% 81,62%

Фізика 88,0% 90,2% 76,78%

Хімія 88,1 %, 89,3% 79,28%

Біологія 92,6%. 93,6% 67,05%

Географія 93,0 %, 92,3% 72,55%

Англійська мова 93,9%, 94,7% 88,13%

Французька мова 93,3% 92,1% 95,0%

Німецька мова 88,0% 91,3% 85,19%



Дані про результати 
ЗНО-2020

Регіональні дані – testportal.gov.ua/reg

Деперсоніфіковані дані – результати основної сесії усіх

учасників тестування (результати за кожним предметом,

місце тестування, заклад освіти, який закінчували, його

підпорядкування) – zno.testportal.com.ua/stat/2020

Офіційний звіт – testportal.gov.ua/ofzvit

Успішність проходження ЗНО по навчальних закладах –

zno.testportal.com.ua/schools/login

http://testportal.gov.ua/reg/
http://testportal.gov.ua/ofzvit/
https://zno.testportal.com.ua/schools/login


Заклади освіти,  випускники яких отримали 200 балів
Предмет Територіальна одиниця Заклад освіти

Англійська мова Дніпровський район, м.Запоріжжя Запорізька гімназія № 31 

Англійська мова Дніпровський район, м.Запоріжжя Запорізький багатопрофільний ліцей 

№ 62

Англійська мова Вознесенівський район міста, 

м.Запоріжжя

Запорізький класичний ліцей

Історія України Веселівський район, Запорізької 

області

Комунальний заклад "Веселівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 1 Веселівської селищної ради"

Біологія м.Токмак, Запорізької області Токмацька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 5

Біологія м.Енергодар, Запорізької області Енергодарська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2

Математика Вознесенівський район міста, 

м.Запоріжжя

Запорізька гімназія № 28 

Математика Хортицький район міста, 

м.Запоріжжя

Запорізький багатопрофільний ліцей 

№ 99 

Хімія Хортицький район міста, 

м.Запоріжжя

Запорізький багатопрофільний ліцей 

№ 99 

Хімія Шевченківський район міста, 

м.Запоріжжя

Запорізький багатопрофільний ліцей 

"Перспектива" 

Хімія Шевченківський район міста, 

м.Запоріжжя

Запорізький багатопрофільний ліцей 

"Перспектива" 

Хімія

м.Бердянськ, Запорізька область

Бердянська загальноосвітня школа I-

III ступенів № 7 



200-бальники
ЗНО - 2019 ЗНО - 2020

Енергодарська загальноосвітня школа І -

ІІІ ступенів №2 - АМ

Енергодарська загальноосвітня школа    

І-ІІІ ступенів № 2 - БЛ

Запорізький багатопрофільний ліцей     

№ 62 - МТ

Запорізький багатопрофільний ліцей     

№ 62 - АМ

Запорізька гімназія №28 - ХМ

Запорізька гімназія №28 - МТ

Запорізький багатопрофільний ліцей 

"Перспектива“ - ХМ

Запорізький багатопрофільний ліцей 

"Перспектива“ - ХМ

Запорізький багатопрофільний ліцей 

"Перспектива“ - МТ

Запорізький багатопрофільний ліцей 

"Перспектива“ - ХМ



200-бальники по Україні



Порівняльна таблиця порогових балів 



Середній 
бал ЗНО по 

Україні



Середній бал 
ЗНО по 
Україні



Середній бал 
ЗНО по 
Україні



Середній бал 
ЗНО по Україні



Середній бал 
ЗНО по Україні



Середній бал 
ЗНО по 
Україні



Середній бал ЗНО по Україні



Середній бал 
ЗНО по Україні



Середній бал 
ЗНО по Україні



10 закладів освіти 
Запорізької області з 
найвищим середнім 

балом ЗНО



Українська мова і література 
Запорізька гімназія № 31 Запорізької міської ради Запорізької області 174,9

Комунальний заклад "Вовчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Якимівської селищної 
ради Якимівського району Запорізької області"

173,2

Комунальний заклад "Мирненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Якимівської селищної 
ради Якимівського району Запорізької області"

173,0

Запорізький приватний навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів "РЕАЛ" Запорізької області 172,8

Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міської ради Запорізької 
області

171,3

Запорізька гімназія № 28 Запорізької міської ради Запорізької області 170,7

Запорізький класичний ліцей Запорізької міської ради Запорізької області 170,1

Запорізький колегіум "Елінт" Запорізької міської ради Запорізької області 170,0

Запорізька гімназія № 93 Запорізької міської ради Запорізької області 168,9

Комунальний опорний заклад "Плодородненський заклад загальної середньої освіти" 
Плодородненської сільської ради Михайлівського району Запорізької області

168,7



Математика
Запорізька гімназія № 28 Запорізької міської ради Запорізької області 180,0

Запорізька гімназія № 31 Запорізької міської ради Запорізької області 174,2

Комунальний заклад "Вовчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Якимівської селищної 
ради Якимівського району Запорізької області"

174,0

Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міської ради Запорізької 
області

173,6

Запорізький ліцей № 105 Запорізької міської ради Запорізької області 173,2

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36 Запорізької міської ради Запорізької 
області

170,0

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області 168,9

Бердянська гімназія № 1 "Надія" Бердянської міської ради Запорізької області 164,4

Запорізький класичний ліцей Запорізької міської ради Запорізької області 164,0

"Приватний комплекс безперервної освіти "Школа "ЕйдоС" 162,0



Історія України
Запорізька гімназія № 28 Запорізької міської ради Запорізької області 167,0

Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міської ради Запорізької 
області

165,3

Запорізька гімназія № 93 Запорізької міської ради Запорізької області 163,4

Запорізька гімназія № 11 Запорізької міської ради Запорізької області 159,9

Спаська загальноосвітня школа I-III ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької 
області

159,7

Бердянська гімназія № 1 "Надія" Бердянської міської ради Запорізької області 159,1

Комунальний заклад "Мирненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Якимівської селищної 
ради Якимівського району Запорізької області"

157,7

Запорізький класичний ліцей Запорізької міської ради Запорізької області 155,9

Бердянська багатопрофільна гімназія № 2 Бердянської міської ради Запорізької області 155,6

Запорізький ліцей № 105 Запорізької міської ради Запорізької області 155,0



Середній бал за профілем навчання



Розподіл середніх балів 
ЗНО за типом закладу 

освіти Запорізької області



Українська мова і література



Математика



Історія України



ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ 

ОЦІНЮВАННЯ 

2021 - зміни



Новації у графіку 

• Реєстрація учасників ЗНО розпочнеться 01 
лютого й завершиться 05 березня.

• Додаткового періоду для переєрестрації не 
передбачено, тому зміни в реєстраційні 
картки можна внести тільки до 05 березня 
2021 року.



Предмети ЗНО-2021
12 навчальних предметів:

• українська мова, 

• українська мова і література, 

• історія України,

• математика,

• біологія,

• географія,

• фізика

• хімія;

• англійська мова;

• іспанська мова;

• німецька мова; французька мова.



НОВАЦІЇ  У ДПА 

• Для отримання свідоцтва про здобуття повної 
загальної середньої освіти випускникам 2021 року 
закладів освіти необхідно пройти державну 
підсумкову атестацію з чотирьох предметів: 
українська мова, математика, історія України або 
іноземна мова, один із навчальних предметів 
(історія України, географія, біологія, хімія, фізика, 
англійська, німецька, французька, німецька мови).

• У 2021 році випускники закладів освіти, які
здобуватимуть повну загальну середню
освіту, обов’язково складатимуть державну
підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33821.html?fbclid=IwAR1ZNLfb_K9-VHlw9010Tr9LT1IDvF-mxDhtiZaXYOoL4xMTD8BojZ6bp70


НОВАЦІЇ  У ТЕСТОВИХ ЗОШИТАХ З 
МАТЕМАТИКИ, ЧАСІ ВИКОНАННЯ 

СЕРТИФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

• Для проведення ДПА з математики у 
2021 році буде розроблено два варіанти 
сертифікаційних робіт:

• 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;

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


НОВАЦІЇ  У ТЕСТОВИХ ЗОШИТАХ З 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ,  УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І 

ЛІТЕРАТУРИ ЧАСІ ВИКОНАННЯ 
СЕРТИФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

• Українська мова й українська мова і література – два тести 
залежно від напрямку навчання: технічний і гуманітарний.

• Для проведення ДПА з української мови і літератури у 2021 
році буде розроблено два варіанти сертифікаційних робіт:

• - ДПА українська мова – ЗНО 1. Тестовий зошит налічуватиме 
39 завдань закритої форми з української мови, одне 
завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з 
української мови, на виконання яких відведено 150 хвилин; 

• - ДПА українська мова – ЗНО 2. Тестовий зошит налічуватиме 
39 завдань закритої форми з української мови, 3 завдання з 
короткою відповіддю відкритої форми з української мови, 
одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з 
української мови, 24 завдання закритої форми з української 
літератури, на виконання яких відведено 210 хвилин.





УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА
Перелік спеціальностей, які передбачають складання тесту з

української мови і літератури:

• міжнародні відносини, 

• суспільні комунікації та регіональні студії, 

• міжнародні економічні відносини, 

• міжнародне право, 

• публічне управління та адміністрування, 

• готельно-ресторанна справа, 

• туризм, 

• соціальна робота, 

• соціальне забезпечення, 

• архітектура та містобудування, 

• право, 



УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

Перелік спеціальностей, які передбачають
складання тесту з української мови і

літератури:

• облік і оподаткування, 

• фінанси, банківська справа та страхування, 

• менеджмент, 

• маркетинг, 

• підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність, 

• журналістика, 

• економіка, 

• політологія, 

• психологія, 

• соціологія, 



УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

Перелік спеціальностей, які
передбачають складання тесту з
української мови і літератури:

• релігієзнавство, 

• історія та археологія, 

• філософія, 

• культурологія, 

• філологія, 

• аудіовізуальне мистецтво та виробництво, 

• дизайн, 

• образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація,



УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

Перелік спеціальностей, які
передбачають складання тесту з
української мови і літератури:

• хореографія, 

• музичне мистецтво, 

• сценічне мистецтво,

• музеєзнавство, пам’яткознавство, 

• менеджмент соціокультурної діяльності, 

• інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа, 

• спеціальна освіта, 



УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

Перелік спеціальностей, які передбачають
складання тесту з української мови і літератури:

• 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, 

• дошкільна освіта, 

• початкова освіта.



Рекомендації як успішно скласти тест 
з української мови і літератури

• Читати українську сучасну та класичну літературу, 
зарубіжну класичну та літературу письменників-
новаторів.

• Ознайомитися з Програмою зовнішнього 
незалежного оцінювання з української мови і 
літератури 2021 року

• Опрацювати демонстраційні варіанти 
сертифікаційної роботи з української мови і 
літератури

• Опрацювати демонстраційні варіанти 
сертифікаційної роботи з української мови



Рекомендації як успішно скласти тест з 
математики 

• Ознайомитися з Програмою зовнішнього з 
математики 2021 року

• Опрацювати демонстраційні варіанти 
сертифікаційної роботи з математики рівня 
стандарту

• Опрацювати демонстраційні варіанти 
сертифікаційної роботи з математики 
профільного рівня



Загальні рекомендації як успішно 
скласти тести ЗНО-2021

• Ознайомитися з умовами прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти у 2021 році на сайті 
Міністерства освіти і науки (затверджені 15.10.2020 
наказ №1274)

• Ознайомитися з особливостями ДПА/ЗНО 2021 року 
на сайтах УЦОЯО, ДпРЦОЯО

• У січні 2021 року зареєструватися на пробне ЗНО

• Обрати предмети ЗНО (максимально – 5, 
мінімально – 4)

• Тренуватися розв’язувати тести минулих років



Дякую за увагу!


