
Особливості ЗНО-2021:  
дворівневі тести, ДПА з 4 предметів  
та ЗНО не більше як з 5 предметів 

Ще рік тому, 6 вересня 2019 року, набув чинності наказ МОН від 09.07.2019 № 945 
«Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти». 
Покликання на цей наказ розміщено на сайті УЦОЯО в розділі "ЗНО / ДПА" (ЗНО-2021). 
Терміни. Планується, що ЗНО проводитиметься з 21 травня до 16 липня (звісно, 
терміни залежать від пандемії). 

Кількість ЗНО. Кожен зареєстрований учасник зовнішнього оцінювання має право 
скласти тести не більш як із п'яти навчальних предметів із Переліку (пункт 2). 

Кількість ДПА. У пункті 5 згаданого наказу сказано: 

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 - 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 

Рівні ЗНО. Про це йдеться у пункті 6: 

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. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ НАКАЗУ ТУТ. 



ПЕРЕЛІК 
навчальних предметів, із яких у 2021 році проводиться зовнішнє незалежне 
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти 

1. Українська мова. 
2. Українська мова і література. 
3. Математика. 
4.  Історія України. 
5. Біологія. 
6. Географія. 
7. Фізика. 
8. Хімія. 
9. Англійська мова. 

10. Іспанська мова. 
11. Німецька мова. 
12. Французька мова. 

 


