
Конференція 30.11.2021

Учасники: 
відповідальні за ЗНО від ОУО 
та закладів загальної 
середньої, вищої, фахової 
передвищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти

Особливості ЗНО та ДПА 
у 2022 році



Наказом МОНУ
від 05 травня 2021 року № 498 

визначено:

 ПЕРЕЛІК навчальних предметів, із яких у 2022 році
проводиться ЗНО

 Кількість навчальних предметів для складання ЗНО 
(п’ять за рахунок державного бюджету та можливість 
зареєструвати додатково предмети ЗНО за рахунок 
коштів фізичних і юридичних осіб у встановленому
законодавством порядку)

 Перелік сертифікаційних робіт, що мають субтест
для визначення результатів ДПА

 Принцип визначення результатів ЗНО та ДПА



Наказом МОНУ
від 02.11.2021 №1166

 Затверджено Календарний план організації
та проведення у 2022 році зовнішнього
незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти

 Визначено завдання для директоратів МОНУ,
УЦОЯО та його структурних підрозділів,
керівників департаментів (управлінь) освіти і
науки обласних адміністрацій, закладів
фахової передвищої та вищої освіти щодо
підготовки та проведення зовнішнього
оцінювання у 2022 році



Графік підготовки та проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання 2022

Терміни 
проведення

Заходи

01.02.2022 –
01.03.2022

Реєстрація учнів/студентів ЗФПО та 
ЗПО(ЗПТО), які у 2022 році мають складати
ДПА у формі ЗНО

01.02.2022 –
09.03.2022

Реєстрація та унесення змін до 
реєстраційних даних учасників ЗНО

до 25.03.2022 Формування мережі пунктів проведення ЗНО 

до 08.04.2022 Затвердження мережі пунктів проведення 
ЗНО 

до 13.05.2022 добір та навчання осіб, залучених для 
проведення ЗНО, як персоналу пунктів 
проведення ЗНО (в округах тестування)

23.05.2022  –
17.06.2022

Проведення основної сесії ЗНО 

23.06.2022  –
15.07.2022

Проведення додаткової сесії ЗНО 



Графік проведення основної сесії 
зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році

Дата Предмет ЗНО

23.05.2022 фізика
26.05.2022 хімія
31.05.2022 українська мова, 

українська мова і література
03.06.2022 математика,

математика (завдання рівня стандарту)
06.06.2022 іспанська, німецька, французька мови
07.06.2022 англійська мова
10.06.2022 історія України
14.06.2022 географія
17.06.2022 біологія



ДПА 2022 
врегульовано:

ПОРЯДКОМ проведення державної
підсумкової атестації, затвердженого Наказом
Міністерства освіти і науки України 07 грудня
2018 року №1369, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р.
за № 8 / 32979

Наказом Міністерства освіти і науки України
від 14 травня 2021 року № 528 «Деякі питання
проведення у 2021/2022 році державної
підсумкової атестації осіб, які здобувають
загальну середню освіту» (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 5 липня 2021 року
за № 880/36502)



ДПА 2022
Наказом Міністерства освіти і науки України

від 14 травня 2021 року № 528 «Деякі питання
проведення у 2021/2022 році державної підсумкової
атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту»
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня
2021 року за № 880/36502) для осіб, які завершують
здобуття повної загальної середньої освіти:
 встановлено, що державна підсумкова атестація

проводиться у формі зовнішнього незалежного
оцінювання

 затверджено ПЕРЕЛІК навчальних предметів, із яких
у 2021/2022 навчальному році проводиться державна
підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття
повної загальної середньої освіти (профільної
загальної середньої освіти)



ПЕРЕЛІК 
навчальних предметів, із яких у 2021/2022 навчальному
році проводиться державна підсумкова атестація осіб, 
які завершують здобуття повної загальної середньої

освіти (профільної загальної середньої освіти)

1. Українська мова
2. Математика
3. Історія України або іноземна мова (англійська, іспанська, 
німецька або французька мова*) (за вибором здобувача освіти**)
4. Один із навчальних предметів зі списку: історія України, 
іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або
французька мова*), біологія, географія, фізика, хімія
(за вибором здобувача освіти***)
5. Мова національної меншини чи корінного народу****
__________ 
* Відповідно до освітньої програми закладу освіти. 
** Здобувачі освіти, які для проходження ДПА вибрали третім навчальним предметом історію
України, можуть вибрати четвертим навчальним предметом іноземну мову і навпаки. 
Здобувачі освіти, які вибрали третім навчальним предметом одну з іноземних мов, можуть
вибрати четвертим навчальним предметом іншу іноземну мову. 
*** Здобувачі освіти, які відповідно до освітньої програми закладу освіти вивчали навчальний
предмет «Природничі науки», можуть вибрати один з таких навчальних предметів: біологія, 
географія, фізика, хімія. 
**** Для здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти
мовами національних меншин чи корінних народів або вивчають таку мову (на підставі заяви 
одного з батьків або інших законних представників та за рішенням педагогічної ради)







Тести з іноземних мов 

завдань
рівня стандарту*

Тести з іноземних мов (англійської, 
іспанської, німецької, французької)

завдань
профільного 

рівня*

результат ЗНО за шкалою 100-200 балів
(за умови подолання порогу склав / не склав)

оцінку з ДПА (1-12 балів за шкалою рівня стандарту) за 
результатом виконання завдань рівня стандарту

* Оцінки з ДПА
визначаються 

тільки для осіб, 
які завершують 

здобуття
повної загальної 
середньої освіти 

в 2022 році та 
мають складати ДПА 

у формі ЗНО  

складаються із

*Ті, хто вивчав іноземну мову на рівні стандарту, –

За результатами виконання 
завдань учасники ЗНО отримують

*Ті, хто вивчав іноземну мову на профільному рівні, –

оцінку з ДПА (1-12 балів за шкалою профільного
рівня) за результатом виконання завдань рівня

стандарту та профільного рівня
УСІ –



оцінку з ДПА 
з української мови 

(за шкалою 1-12 балів)

ОСОБИ,
ЯКІ МАЮТЬ

СКЛАСТИ ДПА -

Тест з української мови і літератури

завдань 
з української мови

Тест з української мови і літератури

завдань
з української 

літератури

складається із

результат ЗНО** 
за шкалою 100-200 
балів з української

мови
(за умови подолання

порогу склав /
не склав

у межах субтесту
з української мови)

результат ЗНО** 
за шкалою 

100-200 балів
з української мови 

і літератури
(за умови подолання

порогу склав / 
не склав)

УСІ – УСІ –

** Результат ЗНО - бал у рейтинговій шкалі для вступу до ЗВО 

За результатом виконання 
завдань учасники ЗНО отримують





МОЖЛИВА КІЛЬКІСТЬ 
ТЕСТУВАНЬ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

Кожен учасник / кожна 
учасниця зможе

вибрати один або два 
предмети для проходження 

пробного ЗНО очно в 
аудиторії



ОСОБЛИВОСТІ ПРОБНОГО ЗНО-2022

Кожен учасник / кожна учасниця
пробного ЗНО зможе і ознайомитися
з процедурою проведення ЗНО* під час
пробного тестування з одного або двох
навчальних предметів, і перевірити
рівень своїх навчальних досягнень
з усіх інших навчальних предметів.
Для цього потрібно завантажити тестові
зошити та пройти тестування вдома,
після чого ввести свої відповіді
до сервісу визначення результатів.
Посилання для завантаження зошитів
буде доступно в «Особистому кабінеті
учасника пробного ЗНО».



ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ 
ПРОБНОГО ЗНО-2022*
19 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ – українська мова,

українська мова і література.
26 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ – біологія, географія,

історія України, математика, математика (завдання
рівня стандарту), фізика, хімія, англійська,
німецька, французька та іспанська мови.

У день проведення пробного тестування кожен
зареєстрований учасник / кожна зареєстрована учасниця
може пройтитест з одного навчального предмета!

* Зверніть увагу! У разі несприятливих епідеміологічних обставин дати
проведення пробного ЗНО може бути змінено. У випадку неможливості
проведення пробного ЗНО з незалежних від організатора причин учаснику
пробного ЗНО буде повернуто сплачені ним кошти за мінусом фактично
понесених витрат.



ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ

Правильні відповіді до завдань
пробного тестування буде
оприлюднено в такі терміни:
22 березня 2022 року (українська
мова, українська мова і література);
29 березня 2022 року (біологія,
географія, історія України,
математика, математика (завдання
рівня стандарту), фізика, хімія,
англійська, німецька, французька
та іспанська мови).



ОТРИМАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОБНОГО ЗНО
Для отримання результатів пробного ЗНО учасники мають увести свої

відповіді до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного
зовнішнього незалежного оцінювання» у такі терміни:
19–21 березня 2022 року (українська мова, українська мова і література);
26–28 березня 2022 року (біологія, географія, історія України, математика,
математика (завдання рівня стандарту), фізика, хімія, англійська, німецька,
французька та іспанська мови).

Результати пробного ЗНО* для осіб, які введуть свої відповіді до
спеціального сервісу, буде оприлюднено в «Особистих кабінетах учасників
пробного ЗНО»:
з української мови та української мови і літератури – 25 березня 2022 року,
з інших предметів – 1 квітня 2022 року.



Графік підготовки та проведення 
пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2022 році
Дата Заходи 

до 05.01.2022
Інформування освітян, учнів, батьків щодо 
реєстрації та проведення  пробного ЗНО 
у 2022 році 

з 05.01 
по 22.01.2022

Реєстрація осіб, які виявили бажання брати 
участь у пробному ЗНО

до 18.02.2022 Формування мережі пунктів 
проведення пробного ЗНО

з 04.02 
по 11.03.2022

Добір та навчання персоналу пунктів 
проведення пробного ЗНО

до 10.03.2022 Розміщення запрошень на пробне ЗНО 
в особистих кабінетах учасників ПЗНО

19.03.2022 Проведення пробного тестування з української 
мови / української мови і літератури

26.03.2022 Проведення пробного ЗНО з інших предметів



ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
ДпРЦОЯО, вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083,

тел.: (056) 790-24-99, (068)151-16-43
e-mail: rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua , 

сайт: www.dneprtest.dp.ua, 
сторінка у «Facebook»: Дніпропетровський РЦОЯО

«Instagram» «ЗНО Дніпро / Запоріжжя»,
«Telegram» «ЗНО Дніпро / Запоріжжя»

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ  
ЯКОСТІ ОСВІТИ

УЦОЯО, вул. Володимира Винниченка, 5,
м. Київ, 04053,

тел.: (044) 486-09-62, 
e-mail: zno_info@testportal.gov.ua , 

сайт: www.testportal.gov.ua

mailto:rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua
mailto:zno_info@testportal.gov.ua
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