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ЗНО-2021:

українська мова, 
українська мова і література

загальна інформація



програми розміщено на сайті УЦОЯО 
в розділі "Підготовка до ЗНО". 

ЗНО-2021
12 тестів ЗНО

учасник може обирати переклади тестів 
мови перекладу: кримськотатарська, польська,
російська, румунська, угорська

testportal.gov.ua

орієнтовні терміни проведення: 
 21 травня – 16 липня
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4 обов’язкові предмети ДПА 
для всіх здобувачів повної загальної середньої

освіти

Деякі питання проведення в 2021 році
зовнішнього незалежного оцінювання

результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти 

ДПА/ЗНО-2021

українська мова

математика

історія України / іноземна мова

один із навчальних предметів історія України, біологія,
географія, фізика, хімія,

англійська мова, іспанська
мова, німецька мова,

французька мова

кожен учасник ЗНО має право пройти тести 
не більш як із п'яти навчальних предметів



ЗНО-2021

Зміст сертифікаційних робіт
визначено

ПРОГРАМОЮ ЗНО з української
мови і літератури, затвердженою

Міністерством освіти і науки
України

Для проведення ЗНО укладено 
такі сертифікаційні роботи: 

1) українська мова
2) українська мова і література

УКРАЇНСЬКА МОВА / 
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА  

Формати завдань: 
традиційні та нові



завдання з розгорнутою
відповіддю

з української мови

1

завдання з короткою
відповіддю

з української мови

3

завдання закритих форм
з української мови

39

завдання закритих форм
з української літератури

24

українська
мова

завдання з розгорнутою
відповіддю

з української мови

1

завдання закритих форм
з української мови

39

Умовами прийому на
навчання до закладів вищої

освіти України буде
визначено перелік

конкурсних предметів ЗНО

українська мова
і література 

українська
мова

українська
мова і

література
українська

мова

ЗНО_УМДПА

ЗНО-2021

ЗНО_УМЛ

українська мова 
ЗНО_УМ 

на деякі спеціальності

КОНКУРСНИЙ ПРЕДМЕТ

українська
мова

ЗНО_УМДПА

УКРАЇНСЬКА МОВА / 
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА  

ЗНО_УМЛ 



YouTube-канал Українського центру
  

українська мова і
література 

з вибором
однієї

правильної
відповіді 

з української
мови

на встановлення
відповідності

("логічні пари") 
з української

мови

з короткою
відповіддю 

з української
мови 

(до текстів)
завдання

з вибором
однієї

правильної
відповіді 

з української
мови

(до текстів)

з розгорнутою
відповіддю 

з української
мови 

українська мова 

з вибором
однієї

правильної
відповіді 

з української
літератури

на встановлення
відповідності

("логічні пари") 
з української

літератури

№ 1 - 20 № 21 - 24

15 вересня

№ 25 - 52 № 53 - 57 № 58 - 63 № 64 - 66 № 67

№ 1 - 28 № 29 - 33 № 34 - 39 № 40

16 вересня 17 вересня

ЗНО-2021: УМ, УМЛ



Демонстраційні варіанти
сертифікаційних робіт  ЗНО-2021: УМ, УМЛ



ОДИНАДЦЯТЬ
НАЙАКТУАЛЬНІШИХ

ЗАПИТАНЬ 



Запитання – відповідіЗНО-2021: УМ, УМЛ

1

Який тест
обрати?

1
за тест з української мови і літератури
учасник може отримати три оцінки: ДПА,
ЗНО_УМ, ЗНО_УМЛ
учасникам, які не планують вступати до
закладів вищої освіти в поточному році, буде
достатньо пройти тест з української мови для
отримання результату ДПА

Усі деталі буде повідомлено в документі
Міністерства освіти і науки України
"Умови прийому на навчання до закладів вищої
освіти у 2021 році"



Запитання – відповідіЗНО-2021: УМ, УМЛ

2

Чи складн�ший
тест 

з української мови
� л�тератури, н�ж
минулор�чний?

1

переважна більшість нових завдань дає змогу
оцінити мовленнєву, читацьку компетентність
учасника / учасниці, а не знання ним / нею
правил
нові завдання до текстів на читання
відповідають найкращим міжнародним
практикам, зокрема  традиційним завданням
PISA
в умовах дистанційного навчання підготуватися
до тесту буде простіше

Ні, деякі завдання можуть видаватися
складнішими, але насправді вони
компетентнісного спрямування, а не складніші



ЗНО-2021: УМ, УМЛ

3
1

програма ЗНО з української мови і літератури
опублікована на сайті УЦОЯО у 2018 році

Минулорічна програма залишається чинною
цього року

За якою
програмою ЗНО 

з української
мови � л�тератури
нам готуватися?

Запитання – відповіді



ЗНО-2021: УМ, УМЛ

4
1

завдання, що стосуються норм Українського
правопису, будуть ґрунтуватися тільки на тих
нормах, які не змінилися
учасник, надаючи розгорнуту письмову
відповідь у формі власного висловлення,
може послуговуватися як нормами чинної
(нової) редакції правопису, так і попередньої

Ні, такі завдання не буде включено в тести

Чи будуть
завдання 

на знання
правил "нового

правопису"

Запитання – відповіді



ЗНО-2021: УМ, УМЛ

5
1

тест з української мови доволі короткий, 

тест з української мови і літератури змістово
не відрізняється від тестів минулих років, утім
містить більше завдань до текстів

Тест з української мови триватиме 150 хв, 
з української мови і літератури – 210 хв

за змістом і структурою він нагадує
традиційний тест, але без частини
"Українська література"

Ск�льки
триватиме
тестування?

Запитання – відповіді



ЗНО-2021: УМ, УМЛ

6
1
учасники розпочнуть тестування з виконання
завдань з літератури, оскільки ця частина тесту
не зазнала змін, за форматом усі завдання з
вибором відповіді
учасникам буде зручно працювати: спочатку
вони працюватимуть у бланку А (закриті
завдання), потім – у бланку Б (завдання                  
з наданням короткої відповіді), а на
завершення – у бланку В (завдання з наданням
розгорнутої відповіді)

Тест починатиметься із завдань з української
літератури, потім учасники виконуватимуть
завдання з української мови:

Яким буде тест 

з української мови
� л�тератури?

Запитання – відповіді



ЗНО-2021: УМ, УМЛ

7
1
робота з незнайомим текстом передбачає
оволодіння учасниками тестування
основами літературознавства
працюючи із завданнями з читання, 

у власному висловленні учасники мають
навести приклад з художньої літератури або
з інших видів мистецтва

Без вивчення української літератури високих
результатів на тестуванні з української мови 
 досягти неможливо

учасник / учасниця має продемонструвати
здатність  глибоко аналізувати текст 

Чи доможе
вивчення

української
л�тератури, якщо
проходиш тест

т�льки 

з української мови?

Запитання – відповіді



ЗНО-2021: УМ, УМЛ

8
1

у побуті ми майже не працюємо із суцільними
текстами, що не містять певних елементів
оформлення
тексти з онлайн-видань, журналів, газет
структуровані так, щоб читачеві було
зручніше працювати
спеціальне оформлення дає змогу читачеві
зосередитися на головному, зрозуміти наміри
автора, цільову аудиторію матеріалів тощо

Обсяг текстів не змінився, однак змінилися
підходи до їх макетування

Чому так� велик�
тексти для
читання?

Запитання – відповіді



ЗНО-2021: УМ, УМЛ

9
1

завдання може містити елементи
інфографіки, діаграми, таблиці – усе це
значно полегшить роботу учасників, оскільки
надані матеріали можуть слугувати опорою 
формулювання умови завдання  уточнене, що
дасть змогу кожному учаснику / кожній
учасниці легко зорієнтуватися

Надання розгорнутої відповіді у формі власного
висловлення певною мірою спроститься  

Чи
зм�нюватиметься

завдання на
написання
власного

висловлення?

Запитання – відповіді



ЗНО-2021: УМ, УМЛ

10
1

в інструкціях до виконання завдань буде
зазначено  назву бланка
у бланках відповідей буде позначено номери
тестових завдань, відповіді на які необхідно
надавати в кожному з бланків

Усього під час тестування з української мови і
літератури буде використано три бланки
відповідей: бланк А – для закритих завдань, 
бланк Б – для завдань із короткою формою
відповіді, бланк В – для завдання із розгорнутою
формою відповіді  

Чи легко буде
роз�братися 

з бланками
в�дпов�дей на

тестуванн� 
з української мови

� л�тератури?

Запитання – відповіді



ЗНО-2021: УМ, УМЛ
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1

ознайомитися з відеоматеріалами
Українського центру
багато читати, аналізувати прочитане
систематизувати вивчений матеріал 

Оновлені тести орієнтовані переважно на
виявлення рівня сформованості компетентності
учасників, а не на знаннєвий аспект, тому
підготуватися самостійно буде простіше.
Корисно буде:

з української мови і літератури
Як п�дготуватися
до тестування?

Запитання – відповіді



Попрацюємо?



з вибором
однієї

правильної
відповіді 

з української
мови

на встановлення
відповідності

("логічні пари") 
з української

мови

15 вересня

№ 25 - 52 № 53 - 57

№ 1 - 28 № 29 - 33

YouTube-канал Українського центру
  

українська мова і
література 

з короткою
відповіддю 

з української
мови 

(до текстів)
завдання

з вибором
однієї

правильної
відповіді 

з української
мови

(до текстів)

з розгорнутою
відповіддю 

з української
мови 

українська мова 

з вибором
однієї

правильної
відповіді 

з української
літератури

на встановлення
відповідності

("логічні пари") 
з української

літератури

№ 1 - 20 № 21 - 24№ 58 - 63 № 64 - 66 № 67

№ 34 - 39 № 40

16 вересня 17 вересня

ЗНО-2021: УМ, УМЛ

15:00



ПОКАЖИ СВІЙ
НАЙКРАЩИЙ
РЕЗУЛЬТАТ


