
ОСОБЛИВОСТІ ЗНО-2021



ЗНО-2021
 максимальна кількість предметів для кожного учасника ЗНО – п'ять;

 для всіх здобувачів повної середньої освіти обов'язковими є чотири предмети ДПА:

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Історія України/іноземна мова.

4. Один із навчальних предметів.

 для вступу до ЗВО зараховуються результати:

 ЗНО 2018 – 2021 років;

 результати ЗНО оцінюються за двома шкалами:

 рейтингова (100 – 200 балів) – для усіх учасників, які подолали поріг «склав/не склав»

 критеріальна (1 – 12 балів) – для учасників, які обрали цей навчальний предмет для
проходження ДПА у формі ЗНО.



КАЛЕНДАР ПРОБНОГО ЗНО-2021
 10 квітня (один із предметів): 

 українська мова

 українська мова і література;

 історія України;

 математика; 

 математика (завдання рівня стандарту);

 біологія; 

 географія; 

 фізика; 

 хімія;

 іноземні мови (англійська, іспанська,

німецька та французька)



АЛГОРИТИМ УЧАСТІ У ПРОБНОМУ ЗНО-2021

САЙТ ХРЦОЯО

Ознайомитися з порядком реєстрації  

на сайті  ХРЦОЯО

Зареєструватися з 5 до 19 січня 2021

З 05 по 22 січня сплатити вартість послуги 
– 195,00 грн.

З 05 по 25 січня завантажити оформлену 
реєстраційну заяву в особистому кабінеті

До 28 січня перевірити статус сплати та 
обробки реєстраційної заяви в особистому 

кабінеті
З 25 березня ознайомитися із запрошенням на 

тестування  в особистому кабінеті

10 квітня взяти участь у пробному ЗНО-2021

10 -14 квітня ввести відповіді до спеціального 

сервісу в особистому кабінеті
З 16 квітня ознайомитися з результатами в 

особистому кабінеті



ЗНО-2021

До початку реєстрації на ЗНО-2021 необхідно:

Обрати 
спеціальність

Ознайомитися 
з переліком 
конкурсних 
предметів 

Обрати предмети, 
з яких необхідні 
сертифікати ЗНО 
для вступу до ЗВО



РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗНО-2021

САЙТ УЦОЯО

01 ЛЮТОГО – 05 
БЕРЕЗНЯ  

РЕЄСТРАЦІЯ

01 ЛЮТОГО – 05 
БЕРЕЗНЯ 

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ 

(ПІСЛЯ ОДЕРЖАННЯ 
СЕРТИФІКАТА)

ПЕРЕВІРИТИ СТАН 
ОПРАЦЮВАННЯ 
РЕЄСТРАЦІЙНИХ 

ДОКУМЕНТІВ 
МОЖНА ЗА 

ДОПОМОГОЮ 
СЕРВІСУ

https://zno.testportal.c
om.ua/track

https://zno.testportal.com.ua/track


РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО = РЕЗУЛЬТАТИ ДПА

 Категорії учасників ЗНО:

учасники ЗНО, які 2021 року

завершують здобуття повної

загальної середньої освіти:

 учні (студенти, слухачі)

закладів загальної середньої

освіти;

 учні (студенти, слухачі)

професійної, професійно-

технічної, вищої освіти

(коледж).

 З яких предметів?

 українська мова (усі завдання

сертифікаційної роботи) або українська

мова і література (субтест «Атестаційні

завдання») – обов’язковий предмет;

 математика – обов'язковий предмет;

 історія України (субтест «Період XX –

початок XXI століття») або іноземна

мова – на вибір випускника;

 один із предметів із запропонованого

переліку – на вибір випускника.



КАЛЕНДАР ЗНО-2021

21.05.

ХІМІЯ

28.05.
МАТЕМАТИКА

07.06.

ФІЗИКА

24.05.
ІСПАНСЬКА, 
НІМЕЦЬКА, 
ФРАНЦУЗЬКА 
МОВИ

01.06.

УКРАЇНСЬКА 
МОВА/УКРАЇНСЬКА 
МОВА І ЛІТЕРАТУРА

10.06.

БІОЛОГІЯ

25.05.

АНГЛІЙСЬКА      
МОВА

04.06. 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

15.06.

ГЕОГРАФІЯ



КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


