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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) 



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. 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 


