
Перспективи 
ЗНО-2022



Подання документів

 Подання особами 

реєстраційних документів

для участі в ЗНО-2022 

триватиме з  01.02 до 

09.03.2022 року.

 Формування та 

відправлення закладами 

освіти до ОРЦОЯО 

комплектів реєстраційних

документів учнів (слухачів, 

студентів), які

проходитимуть ДПА у формі

ЗНО, відбуватиметься з 

01.02 до 01.03.2022 року.



Реєстрація

Реєстрація для участів ДПА(ЗНО)  студентів, які

проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі

зовнішнього незалежного оцінювання, здійснюється під

керівництвом відповідальних від закладу освіти за 

формування комплектів реєстраційних документів



Наказом  Міністерства освіти і науки України від 5 травня 2021

року № 498 урегульовано проведення ЗНО 2022 року. Відповідно до 
наказу кожен зареєстрований учасник має право за рахунок коштів
державного бюджету пройти тести щонайбільше з п’яти навчальних
предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з тринадцяти навчальних
предметів:



Предмети  ЗНО-2022
Дата

проведення

Установлення порога 

«склав/несклав»

Розміщення на інформаційних

сторінках

учасників результатівЗНО-2022

Фізика 23.05.2022 до 06.06.2022 до 07.06.2022

Хімія 26.05.2022 до 06.06.2022 до 07.06.2022

Українська мова 31.05.2022 до 23.06.2022 до 24.06.2022

Українська мова і література 31.05.2022 до 23.06.2022 до 24.06.2022

Математика 03.06.2022 до 24.06.2022 до 27.06.2022

Математика (завдання рівня стандарту) 03.06.2022 не встановл. до 27.06.2022

Іспанська мова 06.06.2022 до 29.06.2022 до 30.06.2022

Німецька мова 06.06.2022 до 29.06.2022 до 30.06.2022

Французька мова 06.06.2022 до 29.06.2022 до 30.06.2022

Англійська мова 07.06.2022 до 29.06.2022 до 30.06.2022

Історія України 10.06.2022 до 29.06.2022 до 30.06.2022

Географія 14.06.2022 до 24.06.2022 до 27.06.2022

Біологія 17.06.2022 до 29.06.2022 до 30.06.2022





 Якщо учасник / учасниця бажатиме скласти більше
п’яти навчальних предметів, він / вона зможе зробити
це за кошти фізичних і юридичних осіб.

 Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам
зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженим
наказами Міністерства освіти і науки України від 26 
червня 2018 року № 696, від 20 грудня 2018 року №1426, 
від 04 грудня 2019 року №1513.

 Переклад завдань сертифікаційних робіт з історії
України, математики (завдання рівня стандарту), 
математики, біології, географії, фізики, хімії
здійснюватиметься кримськотатарською, молдовською, 
польською, російською, румунською та угорською
мовами.



ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ У ФОРМІ ЗНО 

 Результати зовнішнього оцінювання із чотирьох навчальних предметів
зараховуються як  результати ДПА   (за шкалою1- 12балів) за освітній рівень
повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів
загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 
2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти:

 українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або української мова і
література (субтест«Атестаційні завдання»);

 математика;

 історія України (субтест «Період XX– початок XXI століття») або іноземна мова–за 
вибором здобувача освіти;

 один з навчальних предметів (історіяУкраїни, біологія, географія, фізика, хімія, 
англійська мова,  іспанська мова ,  німецька мова,  французька мова).

 Студенти, які виберуть для проходження ДПА математику та/або іноземну мову, 
оцінкаДПА(за шкалою 1–12балів) буде визначатися залежно від рівня,на якому
вони цей навчальний предмет   вивчали:

 для тих, хто вивчав математику та/або іноземну мову на профільному рівні, оцінкою
за  ДПА  буде  результат  виконання завдань рівня стандарту  та  профільного рівня;

 для тих, хто вивчавмате матикута/або іноземну мову на рівні стандарту, оцінкою за 
ДПА  буде  результат  виконання завдань рівня стандарту.



ДОДАТКОВА  СЕСІЯ    ЗНО - 22

Для  осіб,які з  поважних  причин  не  мають  
можливості  взяти  участь  в  основній  сесії,  
проводиться  додаткова.

01. 02. до  09.03. 2022 року – реєстрація

23. 06 – 15. 07. 21 року - додаткова  сесія

До  20  липня  оголошення  результатів.



ОРЦОЯО

www.test-center.od.ua
rc.odesa@od.testportal.gov.

ua тел. (048) 784 -69 95



ПРОБНЕ ЗНО-2022
Важливою складовою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання є 
пробне ЗНО.
Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 триватиме з 5 до 22 січня 2022 року
на сайті Одеського РЦОЯО (для учасників, які бажають взяти участь у пробному 
ЗНО в Одеській та Кіровоградській областях).
Пробне тестування з      української мови,      української мови і
літератури відбудеться 19 березня, з історії України, математики, 
математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, 
іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 26 
березня.
У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти
тест з одного навчального предмета.
Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на 
спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках
• 25 березня - з української мови, української мови і літератури,
• 1 квітня — з інших навчальних предметів.

Пробне ЗНО є платною послугою для учасників та неприбутковою для 
організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість
тестування – на сайті ОРЦОЯО.



Підготовка 

 Факультативи  у  закладі  освіти.

 Для самостійної підготовки можна використовувати наступні 
сайти:

www.testportal.gov.ua

www.test-center.od.ua



Процедура  ДПА у  формі  ЗНО
 Всі тестування ЗНО розпочинаються об 11-й годині.

 Допуск учасниківдо пункту ЗНО розпочинається о 9.50  та 

припиняється о 10.50. У разі несприятливих погодних умов 

учасники допускаються до вестибюля пункту ЗНО завчасно. 

Учасник для допуску до пункту ЗНО обов’язково має пред’явити:

 Сертифікат ЗНО;

 Документ, що посвідчує особу, назва і номер якого зазначені у 

Сертифікаті;

 Запрошення-перепусткудля участів ЗНО.

 За умови відсутності Сертифікатата документа, що посвідчує особу, 

назва і номер якогозазначені у Сертифікаті,  учасник не 

допускається до проходження зовнішнього оцінювання. Учасники, 

які запізнилися, до пункту ЗНО  не допускаються.



Права  та  обов`язки учасника  
тестування
 Особа, яка зареєструвалася для проходження зовнішнього оцінювання (далі – абітурієнт),

МАЄ ПРАВО на:

 складання тестів не більше як із чотирьох предметів: українська мова і література, історія України, всесвітня історія, математика, 

біологія, географія, фізика, хімія, російська мова, одна з іноземних мов (за вибором: англійська, німецька, французька, іспанська)

 отримання консультацій щодо процедури проведення зовнішнього оцінювання до початку роботи абітурієнтом над тестом;

 виконання тестів, що відповідають вимогам програм зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених Міністерством освіти і

науки, молоді та спорту України;

 отримання та використання в процесі проходження зовнішнього оцінювання тестів, перекладених мовою, якою здійснювалося

навчання в загальноосвітньому навчальному закладі: кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, 

угорською;

 ознайомлення із правами та обов’язками абітурієнта;

 ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання;

 безпечні умови під час складання тестів;

 доступ до інформації про:

- мету та програми зовнішнього оцінювання;

- форми тестових завдань;

- порядок проходження зовнішнього оцінювання;

- час та місце проведення зовнішнього оцінювання;

- використання в пунктах тестування технічних засобів (засоби відеоспостереження, метал-детектори тощо);

- порядок визначення результатів зовнішнього оцінювання;

- спосіб і час оголошення результатів зовнішнього оцінювання;

 апеляції щодо порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання та щодо результатів зовнішнього оцінювання;

 абітурієнт, персональні дані якого обробляються в процесі зовнішнього оцінювання, користується правами, визначеними статтею

8 Закону України «Про захист персональних даних».



 Абітурієнт ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ :

 ознайомитися з інформацією про порядок проходження зовнішнього оцінювання;
 ввічливо ставитися до осіб, які організовують, проводять чи беруть участь у зовнішньому оцінюванні;
 своєчасно прибути до визначеного Українським центром оцінювання якості освіти пункту тестування з

необхідними для проходження зовнішнього оцінюванняоригіналами документів (паспорта (свідоцтва про 
народження), серія та номер якого зазначено в Сертифікаті; сертифіката ЗНО; запрошення-перепустку);

 виконувати вказівки та вимоги фахівців, які організовують та проводять зовнішнє оцінювання, щодо процедури
тестування;

 після закінчення роботи над тестом повернути бланки відповідей особам, які проводять тестування, 
переконатися, що їх покладено до спеціального пакета, засвідчити цей факт підписом в аудиторному протоколі
проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

 до виходу з пункту тестування надати уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Сертифікат) для проставлення відмітки про 
складання тесту з відповідного предмета;

 не псувати майно навчального закладу та майно осіб, які перебувають у пункті тестування;
 не проносити до пункту тестування небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та

здоров’ю учасників зовнішнього оцінювання, перешкоджати процесу проведення зовнішнього оцінювання;
 не користуватися в пункті тестування будь-якими засобами зв’язку, пристроями зчитування (фіксації), 

збереження та відтворення інформації;
 протягом часу, відведеного для складання тесту:

- не заважати іншим абітурієнтам працювати над тестом, а також особам, які проводять зовнішнє оцінювання, 
виконувати покладені на них обов’язки;
- не спілкуватися з іншими абітурієнтами, не передавати їм будь-які предмети та матеріали;
- не мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення
інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.



УВАГА! У разі порушення вищезазначених вимог абітурієнт позбавляється права на продовження роботи
над тестом і на вимогу осіб, які організовують та проводять тестування, повинен здати бланки відповідей і
залишити аудиторію, в якій проводиться тестування.



Учаснику зовнішнього оцінювання
забороняється:

 1)приносити до пункту зовнішнього оцінювання
небезпечні предмети або речовини, що становлять
загрозу для життя та здоров'я людини;

 2)використовувати в пункті зовнішнього
оцінювання засоби зв'язку, пристрої зчитування, 
обробки, збереження та відтворення інформації;



Протягом часу, відведеного для виконання
сертифікаційної роботи:

 заважати іншим учасникам зовнішнього оцінювання виконувати роботу;

 спілкуватися в будь-якій формі з іншим учасником ЗНО під час виконання сертифікаційної роботи;

 списувати відповіді на завдання сертифікаційної роботи в іншого учасника ЗНО;

 виносити за межі аудиторії зошити із завданнями сертифікаційної роботи, їх окремі аркуші, бланки 
відповідей;

 мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження
та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами
відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, 
предмети, прилади, що не передбачені процедурою ЗНО (крім дозволених виробів медичного
призначення, про наявність яких учасник ЗНО повинен повідомити працівникам пункту 
зовнішнього оцінювання до початку виконання роботи);



Учасникам забороняється: 

 псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується
пункт зовнішнього оцінювання,чи майно осіб, які
перебувають у такому  пункті;

 персоналізувати сертифікаційну роботу;

 У разі порушення однієї або кількох вимог,передбачених
підпунктами 3,4  пункту  2,підпунктами   1-4 пункту 3  цього
розділу, учасник зовнішнього оцінювання за вимогою осіб, 
відповідальних за організацію та проведення зовнішнього
оцінювання, має повернути їм матеріали зовнішнього
оцінювання та залишити пункт  зовнішнього оцінювання.



Учаснику  ДПА ( ЗНО)
 Прийти  вчасно

 З  собою  мати ( паспорт, сертифікат, запрошення  
перепустка,  дві  ручки  чорного  кольору,  водичка)

 Знайти  себе  в  списках,  дивимося  номер  
аудиторії)

 Заходимо  в  пункт  тестування

 11. 00 початок  тестування  ( два  інструктора,  які  
покроково все  розкажуть,  перевірка( технічна  
перерва)

 Чергові  викладачі.



Достовірна  інформація  на  офіційних              

сайтах -

(  ОРЦОЯО,  УЦОЯО,  сайт   закладу  

освіти)


