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І. Особливості проведення
оцінювання в 2021 році

зовнішнього

незалежного

Наказом Міністерства освіти і науки України від 09 липня 2019 року № 945
«Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
встановлено, що зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься

з 21 травня до 16 липня 2021 року
Відповідно до зазначеного вище наказу кожен зареєстрований учасник має право
скласти тести не більше як із п’яти навчальних предметів із затвердженого
Переліку: українська мова, українська мова і література, історія України, математика,
біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова,
французька мова.
Учням, (слухачам, студентам) закладів загальної середньої освіти, професійної
(професійно-технічної), вищої освіти, які в 2021 році завершують здобуття повної
загальної середньої освіти, результати ЗНО з чотирьох навчальних предметів
зараховуються як результати державної підсумкової атестації.
Це такі предмети, як:
- українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або українська мова і
література (субтест «Атестаційні завдання»);
- математика;
- історія України (субтест «Період ХХ – початок ХХІ століття) або іноземної мови
- за вибором здобувача освіти;
- один із навчальних предметів із переліку: історія України, біологія, географія,
фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова - за
вибором здобувача освіти.
У 2021 році здобувачі повної загальної середньої освіти, яким результат
зовнішнього оцінювання з математики та іноземної мови має зараховуватися як
оцінка за державну підсумкову 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.

МАТЕМАТИКА

Демонстраційні варіанти сертифікаційних робіт з української мови, з української
мови і літератури, математики розміщено на сайті УЦОЯО, на сторінці рубрики
«ЗНО-2021».

Отже, у 2021 році вперше ЗНО з української мови і літератури можливо буде
скласти у двох рівнях: тільки з мови або з української мови і літератури.
Результати ЗНО з української мови будуть використовуватись для вступу у заклади
вищої освіти на більшість спеціальностей, а для спеціальностей з підвищеними
вимогами до гуманітарних знань (гуманітарних, філологічних тощо) – необхідно буде
складати ЗНО з української мови і літератури.
Результати ЗНО з української мови і літератури 2018-2020 років можна
використовувати для вступу на всі спеціальності як результати ЗНО з української мови
і літератури або ЗНО з української мови.
Відтак випускники, які завершують у 2021 році здобуття повної загальної середньої
освіти та/або планують вступати до закладів вищої освіти, матимуть можливість
самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО: сертифікаційну
роботу з української мови; сертифікаційну роботу з української мови та літератури.
Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні (слухачі, студенти)
закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які у 2021 році здобудуть
повну загальну середню освіту, мають вибрати українську мову як обов’язковий
предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього
незалежного оцінювання.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019 № 1033: у
завданнях зовнішнього незалежного оцінювання протягом п’яти років будуть
використовуватися норми Українського правопису, які не зазнали змін. Тобто завдання,
які стосуються норм Українського правопису, будуть ґрунтуватися тільки на тих
усталених нормах, які не змінилися.
В Українському центрі оцінювання якості освіти було ухвалено рішення: протягом
п’яти років не вважати помилковим написання слів згідно з нормами попередньої
редакції правопису. Іншими словами екзаменатори позначатимуть написання слів, що
не відповідатиме чинному правопису, однак у загальному обліку не враховуватимуть
його - такі помилки не вплинуть на загальний бал учасника тестування за написання
власного висловлювання.

Електронні версії випусків інформаційно-методичного бюлетеня
розміщуються на сайті Херсонського регіонального центру
оцінювання якості освіти в розділі
«Інформаційно-методичні матеріали»
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