
Про роботу закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти щодо 

проведення ЗНО 2021 року



Закон України «Про освіту»

Стаття 47. Зовнішнє незалежне оцінювання

1. Зовнішнє незалежне оцінювання – це оцінювання результатів 
навчання, здобутих особою на певному рівні освіти, що проводиться 
спеціально уповноваженою державою установою (організацією).

2. Зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється на основі 
програм зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у відповідній сфері. Зміст програм 
зовнішнього незалежного оцінювання має відповідати стандартам 
освіти відповідного рівня і бути доступним для ознайомлення не 
пізніше ніж за 18 місяців до проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/


Накази Міністерства освіти 

і науки України

від 30.09.2020 № 1210 

«Про підготовку до проведення в 2021 році 
зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної освіти»

від 09.07.2020 № 945 

«Деякі питання проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти»



План спільних дій

Харківського регіонального центру 
оцінювання якості освіти та 
Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної 
адміністрації  щодо співробітництва                                       

у 2020/2021 навчальному році



КАЛЕНДАР ПРОВЕДЕННЯ ЗНО – 2021
(НАКАЗ МОНУ ВІД 30.09.2020 № 1210)

21.05.2021 – хімія

24.05.2021 – іспанська мова

24.05.2021 – німецька мова

24.05.2021 – французька мова

25.05.2021 – англійська мова

28.05.2021 – математика

28.05.2021 – математика (завдання рівня стандарту)

01.06.2021 – українська мова

01.06.2021 – українська мова і література

04.06.2021 – історія України

07.06.2021 – фізика

10.06.2021 – біологія

15.06.2021 – географія

29.06.2021-16.07.2021 – проведення додаткової сесії ЗНО(за окремим 
графіком)



Заклади професійної (професійно-технічної) 

освіти, які визначені пунктами тестування для 

проведення ЗНО

Назва закладу Предмет Дата 

проведення

Красноградський 

професійний ліцей

Математика

Українська мова

Історія України

28.05.2021

01.06.2021

04.06.2021

Лозівський центр 

професійної освіти

Математика (рівень стандарту)

Українська мова і література

Історія України

28.05.2021

01.06.2021

04.06.2021

ДНЗ “Куп’янський 

регіональний центр 

професійної освіти”

Математика

Українська мова і література

Історія України

28.05.2021

01.06.2021

04.06.2021

ДНЗ “Регіональний центр 

професійної освіти 

будівельних технологій 

Харківської області”

Математика

Українська мова і література

Історія України

Географія

28.05.2021

01.06.2021

04.06.2021

15.06.2021



Заклади професійної (професійно-технічної) 

освіти, які визначені пунктами тестування для 

проведення ЗНО

Назва закладу Предмет Дата 

проведення

ДНЗ “Регіональний центр 

професійної освіти 

швейного виробництва та 

сфери послуг Харківської 

області”

Математика

Українська мова і література

Історія України

Географія

28.05.2021

01.06.2021

04.06.2021

15.06.2021

ДПТНЗ “Регіональний центр 

професійної освіти 

ресторанно-готельного, 

комунального господарства, 

торгівлі та дизайну”

Математика

Українська мова і література

Історія України

Біологія

Географія

28.05.2021

01.06.2021

04.06.2021

10.06.2021

15.06.2021

ДПТНЗ 

“Харківське вище 

професійне училище 

будівництва”

Математика

Українська мова і література

Історія України

Географія

28.05.2021

01.06.2021

04.06.2021

15.06.2021



Заклади професійної (професійно-технічної) 

освіти, які визначені пунктами тестування для 

проведення ЗНО

Назва закладу Предмет Дата проведення

ДНЗ “Харківське вище 

професійне училище № 6”

Математика (рівень стандарту)

Українська мова і література

Історія України

28.05.2021

01.06.2021

04.06.2021

ДНЗ “Слобожанський 

регіональний центр 

професійної освіти ”

Математика (рівень стандарту

Українська мова і література

Історія України

Географія

28.05.2021

01.06.2021

04.06.2021

15.06.2021

Регіональний центр 

професійної освіти 

електромеханічних, 

машинобудівних та 

сервісних технологій 

Харківської області

Математика (рівень стандарту)

Українська мова і література

Історія України

Біологія

Географія

28.05.2021

01.06.2021

04.06.2021

10.06.2021

15.06.2021

ДПТНЗ 

“Центр професійно-

технічної освіти № 3”

Математика (рівень стандарту)

Українська мова і література

Історія України

Географія 

28.05.2021

01.06.2021

04.06.2021

15.06.2021



Робота ЗП(ПТ)О з підготовки до ЗНО                  

(за матеріалами сайтів)

Регіональний центр професійної освіти будівельних 
технологій Харківської області

16-17.02.2021 викладачі закладу проходили чотиригодинний 
курс навчання для залучення в зовнішньому незалежному 
оцінюванні в якості старших інструкторів, інструкторів 
або чергових. Кожен з учасників після навчання пройшов 

онлайн-тестування на сайті Українського центру 
оцінювання якості освіти та отримав сертифікат



Робота ЗП(ПТ)О з підготовки до ЗНО                  

(за матеріалами сайтів)

Первомайський професійний ліцей

Відповідно до графіку проведення контрольно-

тренувального тестування випускників у межах підготовки 

до зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року учні ІІІ 

курсу  виконали тренувальні завдання з фізики



Робота ЗП(ПТ)О з підготовки до ЗНО                  

(за матеріалами сайтів)

ДНЗ «Слобожанський регіональний

центр професійної освіти»

26 та 27 січня 2021 року  із здобувачами 

освіти випускних груп проведені зустрічі, 

присвячені питанням організації ЗНО-2021.

Учасники ознайомилися з календарем  проведення 

тестувань з усіх предметів, з’ясували особливості 

відбору необхідних предметів для проходження ДПА або для 

вступу до закладів вищої освіти, обговорили вимоги до стислих 

строків надання необхідних документів для реєстрації на сайті 

УЦОЯО та отримали роз’яснення щодо правил поводження на 

пунктах зовнішнього оцінювання.



Робота ЗП(ПТ)О з підготовки до ЗНО                  

(за матеріалами сайтів)

ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного 

виробництва та сфери послуг Харківської області»

Реєстрація на ЗНО-2021



Наступні заходи згідно                    

з Планом спільних дій

Реєстрація та навчання осіб, які залучаються 
до роботи в пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання.

Організація взаємодії з управлінням Національної 
поліції України в Харківській області, його органами 

та підрозділами; управліннями ДСНС України в 
Харківській області; Департаментом охорони 

здоровʼя ХОДА щодо проведення ЗНО.



Що необхідно знати учаснику ЗНО

Інформацію про місце та час проведення ЗНО буде 
зазначено в запрошенні-перепустці,розміщеній на його 
інформаційній сторінці не пізніше ніж за три тижні до 
проведення ЗНО.

Допуск до пункту ЗНО розпочинається за 45 хвилин та 
припиняється за 10 хвилин до початку тестування.

При вході до пункту ЗНО необхідно пред’явити:

- Сертифікат;

- документ, серія та номер якого зазначені в 
Сертифікаті; а у разі, якщо такий документ було визнано 
недійсним (зокрема, у зв’язку із втратою, обміном, 
скасуванням, закінченням терміну дії), – інший документ, що 
посвідчує особу;

- запрошення-перепустку.



Основні завдання наступного

етапу підготовки до ЗНО

- забезпечення висвітлення на сайтах оперативної 
інформації щодо проведення ЗНО в Харківській 
області;

- забезпечення постійного зворотного зв`язку з 
ХРЦОЯО, відповідальними за проведення ЗНО в 
районах області та містах обласного значення;

- проведення відповідних інструктажів з питань 
техніки безпеки з учасниками ЗНО;

- корегування режиму роботи для ЗП(ПТ)О, які 
визначені пунктами тестування та перевірки завдань;

- контроль питання щодо своєчасного прибуття 
учасників на пункти тестування.


