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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 
Українивід 06.04.2020 № 408, 

 Наказ Міністерства освіти й науки України від 30 вересня 2020 № 1210 «Про 
підготовку до проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (у 
процесі підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 
року було внесено зміни згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 
від 21 січня 2021 року № 83); 

 Наказ Міністерства освіти й науки України від 12 жовтня 2020 року № 1262 
«Деякі питання проведення в 2020/2021 навчальному році державної 
підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2020 року за 
№ 1153/35436, 

 Постанова Головного санітарного лікаря України від 21 травня 2020 року № 24 
«Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, 
єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період 
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»



Учасники ЗНО 

Випускники закладів освіти, які у 2021 році 

завершили 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


- МАЙБУТНЄ 

ЗА 

КОМПЕТЕНТНИМИ 

ЛЮДЬМИ 



Тести ЗНО-2021 спрямовані 

на:

ЗНАННЯ –

не запам’ятовування інформації, а її 

ПОШУК, КРИТИЧНЕ 

ТЛУМАЧЕННЯ

і ВИКОРИСТАННЯ



ПРОБНЕ ЗНО

Реєстрація

 З 05 січня по 22 січня 

2022 року

 У день проведення 

пробного тестування 

кожний зареєстрований 

може пройти тест з 

одного навчального 

предмета.

Термін проведення

 19 березня 2022 року 

(українська мова, українська 

мова і література)

 26 березня 2022 року 

(біологія, географія, історія 

України, математика, 

математика (завдання рівня 

стандарту), фізика, хімія, 

англійська, німецька, 

французька та іспанська 

мови



ОСНОВНА СЕСІЯ ЗНО-2021

Реєстрація

 з 01 лютого до 05 

березня 2021 року 

(термін було скорочено)

 Часу на 

перереєстрацію, 

внесення змін не було 

додано

Предмети ЗНО-2021

 Українська мова і література
Українська мова
Математика
Математика (завдання рівня 
стандарту)
Історія України
Англійська мова 
Німецька мова
Французька мова
Іспанська мова 
Географія
Хімія
Біологія
Фізика



Кількість зареєстрованих на ЗНО-2021 

в Запорізькій області

Предмети Кількість учасників

Українська мова 5 065

Українська мова і література 10 906

Історія України 12 874

Математика 12 881

Математика (рівня стандарт) 2 742

Фізика 1 517

Хімія 510

Біологія 5 568

Географія 7 278

Англійська мова 6 047

Французька мова 22

Німецька мова 138

Іспанська мова 4



Явка учасників на ЗНО-2021
Предмети Відсоток явки учасників

Українська мова 59,3%

Українська мова і література 87,8

Історія України 70,6%

Математика 82,7%

Математика (рівня стандарт) 13%

Фізика 71,9%

Хімія 79,6%

Біологія 70,6%

Географія 68,6%

Англійська мова 88,0%

Французька мова 68,2%

Німецька мова 67,1%

Іспанська мова 100% (4 особи)



Округи ЗНО в Запорізькій 

області

м.Запоріжжя

м.Бердянськ

м.Енергодар

м.Мелітополь

м.Токмак

Василівський

Оріхівський

Пологівський



Мережа ПТ в Запорізькій області, 

задіяний персонал

Кількість закладів (установ), на базі яких створені ПТ 77

Кількість ПТ для проведення ЗНО 274

Кількість аудиторій, у яких було проведено ЗНО 3618

Кількість установ виконання покарань (слідчих ізоляторів), на

базі яких функціонували ПТ

3

Кількість ПТ для проведення ЗНО в установах виконання

покарань (слідчих ізоляторів)

12

Кількість залученого персоналу (педагогічні, науково-

педагогічні працівники)

4104



Результати 

ЗНО-2021 випускників 

закладів освіти Запорізької 

області порівняно з іншими 

регіонами України



Кількість учасників у розрізі регіонів, які 

отримали 200 балів



Заклади освіти Запорізькоїобласті, 

випускники яких отримали 200 балів



Порівняння середніх балів ЗНО та ДПА 

за 2017-2021 роки (українська мова)



Порівняння середніх балів ЗНО та ДПА 

за 2017-2021 роки (математика)



Порівняння середніх балів ЗНО та ДПА 

за 2017-2021 роки (історія України)



Порівняння середніх балів ЗНО та ДПА 

за 2017-2021 роки (англійська мова)



Порівняння середніх балів ЗНО та ДПА 

за 2017-2021 роки (фізика)



Порівняння середніх балів ЗНО та ДПА 

за 2017-2021 роки (хімія)



Порівняння середніх балів ЗНО та ДПА 

за 2017-2021 роки (біологія)



Порівняння середніх балів ЗНО та ДПА 

за 2017-2021 роки (географія)



Апеляції: 

на умови й результат

 бланк Б з іноземних мов, 

 бланк Б з математики (рівень 

стандарту), 

 бланків Б, В з математики, 

 бланків Б з української мови, 

 бланків Б, В з української мови і 

літератури.



Робота пунктів перевірки



Спільний моніторинг між Запорізькою та 

Львівською областями



Рекомендації щодо підготовки випускників 

до складання ЗНО
 Педагогічні (науково-педагогічні) 

працівники, керівники закладів освіти 

мають володіти інформацією про ЗНО; 

бути обізнаними в галузі тестових

технологій

 Відпрацьовувати у випускників навички

виконання тестових завдань різної форми

й різного ступеня складності, практикувати

тестування як навчальний прийом та

контрольну форму перевірки знань, умінь і

навичок учнів на будь-яких етапах уроку

 Здійснювати підготовку учнів до виконання

тестових завдань за моделями,

пропонованими УЦОЯО



 Учителям-предметникам щорічно 

перед початком нового незалежного 

тестування варто ознайомлюватися з 

Програмами ЗНО, характеристиками 

сертифікаційних робіт з кожного 

навчального предмета

 Учителям-філологам й математикам 

слід ознайомлюватися з критеріями 

оцінювання завдань відкритих форм (з 

розгорнутою та короткою відповідями) 

сертифікаційних робіт ЗНО



Використання якісних онлайн-інструментів 

підготовки до ЗНО стане у нагоді педагогам 

при підготовці до незалежного тестування:

 трансляція курсів з підготовки до ЗНО під 

час карантину на телеканалі «РАДА» та 

YouTube-каналі Міністерства освіти 

України

 курси підготовки до ЗНО з тестами, 

завданнями та конспектами занять 

можна знайти на платформах онлайн-

студій: EdEra: ed-era.com ILearn

(Освіторія): ilearn.org.ua Prometheus: 

prometheus.org.ua BeSmart: 

besmart.study.



Виклики ЗНО-2021

 Добір персоналу (педагогічні, науково-

педагогічні працівники)

 Збільшення мережі пунктів тестування

 Великий попит на складання 

тестування з англійської мови 

(збільшення кількості технічних 

пристроїв)

 Добір персоналу для виконання 

обов’язків уповноважених осіб УЦОЯО



ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ 

ОЦІНЮВАННЯ 

2022 року



У 2022 році при вступі до 

закладів вищої освіти 

прийматимуться

Сертифікати ЗНО у будь-яких 

комбінаціях на вибір вступників

 2019

 2020

 2021

 2022 



Математика

Рівень стандарту

 Результат за шкалою

1-12 балів для осіб, які у 

2022 році закінчують 

здобуття повної загальної 

середньої освіти

Математика з субтестом 

«Атестаційні завдання з 

математики»

 Результат за шкалою

1-12 балів (за весь тест 

для тих, хто вивчав 

математику на 

профільному рівні, 

за субтест, для тих, хто 

вивчав математику на 

рівні стандарту)

 Результат ЗНО за 

шкалою 100-200 балів 

(за весь тест)



Українська мова і література

Українська мова

 оцінку з ДПА з 

української мови (за 

шкалою 1-12 балів)

 результат ЗНО за 

шкалою 100-200 балів

Українська мова і 

література

 оцінку з ДПА з 

української мови (за 

шкалою 1-12 балів)

 результат ЗНО за 

шкалою 100-200 балів

з української мови

 результат ЗНО за 

шкалою 100-200 балів

з української мови і                   

літератури



Іноземні мови (тестовий 

зошит один)
Завдання рівня 

стандарту

 Оцінку з ДПА за шкалою 

1-12 балів

Завдання профільного 

рівня

 Оцінку з ДПА за шкалою 

1-12 балів 

 Результат за шкалою 

100-200 балів 



Умови прийому на навчання 

до закладів вищої освіти 

2022 року
 Для спеціальностей «Фармація, 

промислова фармація» не менше 130

 Для спеціальностей «Право», 

«Публічне право та адміністрування, 

«Міжнародні відносини» не менше 140 

 Збільшено кількість спеціальностей, 

для яких 2 –й конкурсний предмет -

математика



Дякую за увагу!


