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українська мова 01.06.2021

математика 28.05.2021

біологія                                                                10.06.2021                                    
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історія України 04.06.2021

українська мова і література 01.06.2021

іноземні мови (німецька, французька, іспанська) 24.05.2021

географія                                                              15.06.2021

фізика 07.06.2021

хімія                                                                     21.05.2021  
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21 травня – 15 червня 2021 р.

10

англійська мова                                                  25.05.2021  



Предмети ЗНО/ДПА 2021

чотири

предмети ДПА

для отримання 

свідоцтва про ПЗСО

українська мова

(усі завдання сертифікаційної роботи) 

або

українська мова і література

(субтест "Атестаційні завдання" - усі завдання

сертифікаційної роботи з української мови)

математика

(стандарт / стандарт + профіль) 

за вибором

за вибором

п'ять

предметів ЗНО

для вступу до ЗВО
(які вказані в умовах 

прийому до ЗВО)
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за вибором

історія України

(субтест "Період XX - початок XXI століття") 

або

іноземна мова

(стандарт / стандарт + профіль) 



Регіон Учасників 

ЗНО-2020

Учасників 

ЗНО-2021

Тестувань 

ЗНО-2020

Тестувань 

ЗНО-2021

Полтавська 12807 12906 42294 52698

Сумська 9646 9588 32093 39149

Харківська 22712 23847 75969 93853

Загалом 45165 46341 150356 185700

СТАТИСТИКА ЗНО



Українська мова і література / Українська мова 2021 (УМЛ / УМ)

планує вступати до ЗВО, для якого потрібно 
складати українську мову і літературу

планує вступати до ЗВО, для якого потрібно складати 
українську мову, або не планує вступати взагалі

отримає оцінки за: 
1. ДПА з української мови (1-12 балів)
2. ЗНО з української мови (100-200 балів)
3. ЗНО з української мови  і літератури (100-200 балів)

обирає

отримає оцінки за: 
1. ДПА з української мови (1-12 балів)
2. ЗНО з української мови (100-200 балів)

обирає

три бланки відповідей!!!



УМЛ / УМ. Нові форми та формати



УМЛ / УМ. Традиційна форма. Новий формат.
2020 рік 2021 рік



УМЛ / УМ. Традиційна форма. Новий формат.

2020 рік 2021 рік



Математика 2021 (математика (М) / математика стандарт (Мс))

планує вступати до ЗВО, для якого 
потрібно складати математику

планує вступати до ЗВО, для якого не потрібно 
складати математику, або не планує вступати взагалі

отримає оцінки за: 
1. ДПА рівня стандарту або профільного рівня (1-12 балів)
2. ЗНО (100-200 балів)

ОБИРАЄ ОБИРАЄ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ НАВЧАННЯ

отримає оцінки за: 
1. ДПА рівня стандарту (1-12 балів)

три бланки відповідей!!!



М / Мс. Довідкові матеріали 



Графік проведення оргнарад

19.Жов 20.Жов 21.Жов 22.Жов 23.Жов

Харківська область Сумська область Полтавська область Харківська область

для керівників та 
відповідальних за ЗНО органів

управлння освітою

для керівників та 
відповідальних за ЗНО органів

управлння освітою

для керівників та відповідальних
за ЗНО органів управлння

освітою
для керівників та відповідальних

за ЗНО ЗВО

11.00 11.00 11.00 11.00

для керівників та відповідальних
за ЗНО ЗПТО

14.00

26.Жов 27.Жов 28.Жов 29.Жов 30.Жов

Сумська область Полтавська область м. Харків м. Харків

для керівників та 
відповідальних за ЗНО ЗВО

для керівників та відповідальних 
за ЗНО ЗВО

для керівників та відповідальних
за ЗНО органів управлння освітою

та директорів ЗЗСО 

для керівників та відповідальних
за ЗНО органів управлння

освітою та директорів ЗЗСО 

11.00 11.00 11.00 11.00

керівників та відповідальних
за ЗНО ЗПТО

керівників та відповідальних за 
ЗНО ЗПТО

для керівників та відповідальних
за ЗНО органів управлння освітою

та директорів ЗЗСО 

14.00 14.00 14.00

Графік проведення методнарад з української мови

02.Лис 03.Лис 04.Лис 05.Лис 06.Лис

Харківська область Сумська область Полтавська область м. Харків

для керівників методичних
об*єднань та викладачів 11-х 

класів у ЗЗСО 

для керівників методичних
об*єднань та викладачів 11-х 

класів у ЗЗСО 

для керівників методичних 
об*єднань та викладачів 11-х 

класів у ЗЗСО 

для керівників методичних
об*єднань та викладачів 11-х 

класів у ЗЗСО 

14.00 14.00 14.00 14.00

Графік проведення методнарад з математики

09.Лис 10.Лис 11.Лис 12.Лис 13.Лис

Харківська область Сумська область Полтавська область м. Харків

для керівників методичних
об*єднань та викладачів 11-х 

класів у ЗЗСО 

для керівників методичних
об*єднань та викладачів 11-х 

класів у ЗЗСО 

для керівників методичних
об*єднань та викладачів 11-х 

класів у ЗЗСО 

для керівників методичних
об*єднань та викладачів 11-х 

класів у ЗЗСО 

14.00 14.00 14.00 14.00
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Постанова Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX

округи ЗНО

1. Закріплення територій:
 Путивльський район до Конотопського району 

до округу у м. Конотоп (раніше до м. Глухів)

2. Закріплення предметів:
 всі, крім фізики, хімії, німецької, французької, 

іспанської мов

3. Організація додаткових пунктів з української та 
математики:
 округ у м. Конотоп має організувати 

орієнтовно 2 пункти

4. Організація пунктів з англійської мови*:
 округи на базі м. м. Суми, Шостка, Глухів,

Конотоп, Ромни, Охтирка (орієнтовно по 2 
пункту)

* по 15 комплектів пристроїв для відтворення звуку в 
1 пункті

5. Організація пунктів для учасників з особливими 
потребами в усіх округах



PISA
Міжнародне дослідження якості освіти

квітень- травень 2021 р.



Регіон Закладів Учасників*

Полтавська 4 216

Сумська 1 54

Харківська 6 322

Загалом 11 592

СТАТИСТИКА PISA

* Кількість робочих місць, обладнаних ПК





Моніторингове дослідження

якості початкової освіти

квітень- травень 2021 р.



Регіон Закладів Учасників

Полтавська 18 376

Сумська 7 137

Харківська 17 569

Загалом 42 1082

СТАТИСТИКА МДЯПО





Сертифікація

педагогічних працівників

лютий 2021 р.



Регіон Учасників

Полтавська 69

Сумська 49

Харківська 108

Загалом 226

СТАТИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЇ


