
ОСОБЛИВОСТІ ЗНО
і вступу у 2022 році

Дата проведення: 06.04.2022



01.04.2022
Підписано Закон України 

«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у 

сфері освіти »

За цим Законом, в Україні ОДНОРАЗОВО в 2022 році:

1) скасовано ДПА (повністю);

2) скасовано ЗНО (неповністю);

УВАГА!!!

Для вступу до ЗВО випробування  відбудуться за 
спеціальною процедурою

ЩО ЦЕ ЗА ПРОЦЕДУРА?
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СПЕЦІАЛЬНА ПРОЦЕДУРА
ЯКИМ БУДЕ СПРОЩЕНИЙ ФОРМАТ ЗНО-2022 ?
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ЗНО - Українська мова 
(українська мова і 

література)

ЗНО - Математика 

ЗНО - Історія України / 
іноземна мова

ЗНО - …на вибір

ЗНО - …на вибір

Отже, замість 4-х (і більше) ЗНО 
треба скласти 

ОДИН

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ

(розробляється УЦОЯО)



НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ
ЩО ЦЕ ?
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Мультипредметний 

тест

(МПТ)

Українська 
мова

Історія 
УкраїниМатематика 

Характеристики МПТ:

1) Складається із завдань з української мови; математики, 
історії України.

2) Завдань з української  літератури не буде.

3) Кількість завдань– 60 (усі  завдання закритого типу).

4) Час на виконання – 80 хвилин.

5) Кожний предмет оцінюється окремо (учень отримує  три 
оцінки).

6) Завдання складено у відповідності до чинних програм ЗНО. 

7) Результат МПТ оголошується одразу після  його закінчення 
(перевірка - автоматична). 



ЩОБИ УЗЯТИ УЧАСТЬ У ЦЬОМУ ТЕСТУВАННІ (МПТ) 
ПОТРІБНО:

1) Бути зареєстрованим для участі в ЗНО 

100% наших учнів зареєстровано для участі в ЗНО. Отже, УСІ наші учні є потенційними учасниками вступних 
іспитів до ЗВО і мають право виконати МПТ.

Зауваження: Якщо Ви планували складати ЗНО тільки для отримання результатів ДПА і НЕ ПЛАНУЄТЕ вступати 
до ЗВО України, то проходити МПТ не потрібно! 

2) Ви маєте сертифікат учасника ЗНО, а отже, з особистої інформаційної сторінки 
Ви можете отримувати всю актуальну інформацію щодо подальших дій 

Для 100% наших учнів ми отримали сертифікати учасників ЗНО. Отже, кожен може отримати його особисто чи 
скан-документ за запитом (надсилаємо на корпоративну електронну пошту випускника).

3) Ви НЕ маєте сертифікату (чи його загубили), тоді для отримання логіну та 
паролю для входу на свою сторінку повідомте своєчасно адміністрацію       
закладу. 
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ЯК БУДЕ ПРОХОДИТИ МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ ?

Випускник повинен 
прийти до 
визначеного ПУНКТУ 
ТЕСТУВАННЯ в 
районі місця 
проживання (або 
місця тимчасового 
перебування) і 
скласти тест

Тестування НЕ БУДЕ 
проводитися в один 
день і в один час.

Випускник матиме на 
проходження МПТ 
мінімум 10днів (без 
урахування можливої 
додаткової сесії)

Варіанти завдань 
щоразу будуть 
різними аби 
забезпечити 
прозорість 
результатів та 
запобігти 
передаванню   
завдань іншим 
особам
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Потрібно завчасно 
ознайомитися з усіма 
матеріалами, що 
розміщено на 
особистій 
інформаційній 
сторінці учасника ЗНО 
на сайті ДпРЦОЯО
(про місце, адресу, час 
проведення тесту тощо). 

Зайти на неї можна за своїми 
логіном та паролем.



ЯК БУДЕ ПРОХОДИТИ ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2022 ?

ЩО НОВОГО?

+ Мотиваційний лист (документ, в якому 
пояснюють причини, з яких вважають себе 
найкращим кандидатом на відповідну 
спеціальність конкретного університету).  
Такий лист має мінімальну вагу  і потрібен 
лише для того, щоби надати перевагу, 
умовно, одному з 2-х вступників, які 
набрали однакову кількість балів під час 
тестування (листи опрацьовуються УЦОЯО)

+ Розглядається можливість 
дистанційного проведення усних співбесід, 
творчих конкурсів, фахових іспитів тощо 
(варто ознайомитися зі зміненими умовами 
вступу до конкретно обраних Вами ЗВО)

-
НЕ БУДУТЬ ВПЛИВАТИ ПРИ ВСТУПІ ЦЬОГО РОКУ:
- середній бал атестата,
- медаль, 
- призові місця в олімпіадах, конкурсах МАН

ЗАЛИШИВСЯ НЕЗМІННИМ МЕХАНІЗМ ВСТУПУ 
ДО ЗВО:

- електронна заява, 

- набір необхідних скан-документів,

- електронна база вступників,

- можливість подати заяву дистанційно з будь-
якої точки України крім тимчасово 
окупованих територій (+ розглядається 
варіант – з деяких країн східної Європи),

- АЛЕ замість 4-х сертифікатів ЗНО – потрібен 
один (про проходження МПТ)
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ЯКИМИ БУДУТЬ ПОРОГОВІ БАЛИ ПРИ ВСТУПІ ДО ЗВО ?
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Для вступу на основі повної загальної середньої освіти 
(за держзамовленням) не менше 125 балів

Для медичних спеціальностей, стоматологія (код: 222, 
228), педіатрія не менше 150 балів 

(за винятком вступників за конкурсним балом не менше 
175 балів)

Для спеціальностей галузей: право (код 08), публічне 
управління, адміністрування (код 28), міжнародні 
відносини (код 29) не менше 140 балів



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

9


