
ЗНО-2022

Майбутнє 

вже 

поруч!



ЗАГАЛЬНІ

ВІДОМОСТІ



Порядок проведення зовнішнього незалежного

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної

загальної середньої освіти, затверджений наказом

Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 р.

№ 25, зареєстрований у Міністерстві юстиції України

27 січня 2017 р. за № 118/29986.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2021

№ 498 «Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на

основі повної загальної середньої освіти».

ОСНОВНІ 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

https://ips.ligazakon.net/document/view/RE29986?an=1
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE36304?an=23


ЗНО потрібне для отримання:

•результату (за шкалою 100-200

балів) для вступу до закладів вищої

та фахової передвищої освіти;

•оцінки (за шкалою 1-12 балів)

із державної підсумкової атестації

(ДПА) за курс повної загальної

середньої освіти.

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНО ЗНО?



НАЙЧИСЛЕННІШІ КАТЕГОРІЇ 

УЧАСНИКІВ ЗНО:

• Особи, які мають отримати

оцінки з ДПА (особи, які

завершують здобуття повної

загальної середньої освіти

в 2022 році).

• Випускники минулих років

(особи, які вже отримали повну

загальну середню освіту

в попередні роки).



ПРЕДМЕТИ ЗНО-2022*

ЗНО у 2022 році буде проведено

з 13 навчальних предметів:

• українська мова

• українська мова і література;

• історія України;

• математика;

• математика (завдання рівня стандарту)

• біологія;

• географія;

• фізика;

• хімія;

• англійська мова;

• іспанська мова;

• німецька мова;

• французька мова.
* ЗНО-2022 проводитиметься

з 23 травня до 15 липня



МОЖЛИВА КІЛЬКІСТЬ 

ТЕСТУВАНЬ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

Відповідно до наказу Міністерства освіти

і науки України від 5 травня 2021 року № 498

кожен зареєстрований учасник має право за

рахунок коштів державного бюджету пройти

тести щонайбільше з п’яти навчальних

предметів*.

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

https://ips.ligazakon.net/document/view/RE36304?an=2


ПРОГРАМИ ЗНО

Зміст сертифікаційних робіт 

відповідатиме програмам ЗНО, 

затвердженим наказами 

Міністерства освіти і науки України 

від 26 червня 2018 року № 696, 

від 20 грудня 2018 року № 1426, 

від 04 грудня 2019 № 1513

https://testportal.gov.ua/zno-2021/


За запитом учасників, завдання 

сертифікаційних робіт з історії України, 

математики, біології, географії, фізики 

та хімії буде перекладено 

кримськотатарською, молдовською, 

польською, російською, румунською 

й угорською мовами

МОВА ТЕСТІВ





РЕЄСТРАЦІЯ

НА ЗНО-2022



СКОРОЧЕНИЙ АЛГОРИТМ 

РЕЄСТРАЦІЇ НА ЗНО

1. Визначитися з тим, які предмети ЗНО потрібні

для складання ДПА та/або вступу до закладу вищої освіти.

2. Ознайомитися з нормативними вимогами та підготувати

комплект реєстраційних документів.

3. Подати комплект реєстраційних документів

у встановлені терміни до ДпРЦОЯО.

4. Отримати сертифікат ЗНО-2022. Сертифікат ЗНО-2022

є документом, що підтверджує факт реєстрації для участі

в ЗНО та надсилається учаснику поштою.





ДПА&ЗНО

ОСОБЛИВОСТІ

ДЕЯКИХ

ТЕСТОВИХ

РОБІТ 



Тести з математики

Тест з математики

Тест з математики 

(завдання рівня стандарту)

завдання

рівня стандарту

який містить

За результатами виконання

завдань учасники ЗНО 

Особам, які мають отримати оцінку

з ДПА, вивчають математику на рівні

стандарту і бажають отримати лише

результат ДПА

Особам, які мають отримати:

- оцінку з ДПА та вивчають математику на

профільному рівні;

- результат ЗНО з математики для вступу до

закладів вищої освіти

потрібно обрати

ОТРИМУЮТЬ

оцінку з ДПА 

(1-12 балів за 

шкалою рівня 

стандарту)

НЕ 

ОТРИМУЮТЬ

результат 

ЗНО 

за шкалою 

100-200 балів 

потрібно обрати

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

за результатом виконання 

завдань рівня стандарту

*Ті, хто вивчав математику на рівні стандарту –

завдання 

рівня 

стандарту

завдання

профільного 

рівня

За результатами виконання

завдань учасники ЗНО отримують

оцінку з ДПА (1-12 балів за шкалою 

профільного рівня) за результатом виконання 

завдань рівня стандарту та профільного рівня

*Ті, хто вивчав математику на профільному рівні –

результат ЗНО за шкалою 100-200 балів 

(за умови подолання порогу склав / не склав)

УСІ –

який містить



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

За результатом виконання 

завдань учасники ЗНО отримують

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 –



* РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО 

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

І ЛІТЕРАТУРИ

За підсумками проходження ЗНО з української

мови і літератури встановлюються результати за

рейтинговою шкалою 100–200 балів з:

•української мови (за умови подолання порогу "склав

/ не склав" у межах субтесту з української мови);

•української мови і літератури (за умови подолання

порогу склав / не склав).

Тобто учасник, який подолав поріг "склав /

не склав" і з української мови і літератури,

і з субтесту з української мови, отримує 2 результати

за шкалою 100-200 балів.



РЕЗУЛЬТАТИ

ЗНО



• РЕЙТИНГОВОЮ ШКАЛОЮ 100-200 БАЛІВ – для

усіх учасників ЗНО, які подолали поріг «склав /

не склав»;

• КРИТЕРІАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 1-12 БАЛІВ – для

осіб, які завершують здобуття повної загальної

середньої освіти в 2022 році та обрали цей

навчальний предмет для проходження ДПА

у формі ЗНО (поріг «склав / не склав»

не встановлюється).

РЕЗУЛЬТАТИ З ПЕВНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗА:



Результат ЗНО відсутній –

«не склав». 

Не може бути використаний 

для вступу до ЗВО.

Результат ЗНО за шкалою 

від 100 до 200 балів. 

Використовується 

для вступу до ЗВО

РЕЗУЛЬТАТ ДПА ВІД 1 ДО 12 БАЛІВ. 

Використовується для отримання документа 

про повну загальну середню освіту. 

Не використовується для вступу до закладів вищої 

та фахової передвищої освіти.



РЕЗУЛЬТАТИ ЗОВНІШНЬОГО 

ОЦІНЮВАННЯ ОСІБ, 

ЯКІ МАЮТЬ ОТРИМАТИ

ОЦІНКИ З ДПА В 2022 РОЦІ:

1. Оцінки з ДПА у критеріальній шкалі 1-12 балів

(як правило, за чотири предмети). Ці бали проставляються

у свідоцтві про повну загальну середню освіту.

2. Бали в рейтинговій шкалі 100-200 балів*,

які використовуються для вступу до закладів вищої та

фахової передвищої освіти, отримують (у разі подолання

порогу "склав / не склав»):

• ті учасники / учасниці, які вказали під час реєстрації

для участі в ЗНО-2022 на необхідність визначення такого

результату для предметів, із яких вони складатимуть ДПА;

• усі учасники / учасниці, які під час реєстрації

на ЗНО-2022 обрали предмети тестування, із яких вони

не складатимуть ДПА.

* Результат ЗНО за шкалою 100-200 балів за виконання тесту з математики

(завдання рівня стандарту) не встановлюється.



РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО 

ІНШИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ:

Бали в рейтинговій шкалі

100-200 балів, які використовуються

для вступу до закладів вищої та

фахової передвищої освіти за

умови подолання порогу «склав / не

склав»



ДОДАТКОВА 

СЕСІЯ ЗНО



Щороку для осіб, які з поважних причин не мають

можливості взяти участь в основній сесії ЗНО,

проводиться додаткова сесія.

Особливості подання документів для проходження

зовнішнього оцінювання під час додаткової сесії

визначають Умови участі в додатковій сесії зовнішнього

незалежного оцінювання, що розробляє та затверджує

УЦОЯО.

Подання особами документів для участі

в додатковій сесії може здійснюватися в основний період

реєстрації (перереєстрації), додатковий період,

а також під час проведення основної сесії зовнішнього

оцінювання. Докладніше…

ДОДАТКОВА СЕСІЯ ЗНО

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Umovy-uchasti-v-dodatkovij-sesiyi_na-sajt_2020.pdf
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=845


ЗВІЛЬНЕННЯ 

ВІД ЗНО / ДПА



ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПРОХОДЖЕННЯ 

ДПА У ФОРМІ ЗНО 

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ МОЖУТЬ БУТИ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ЗНО ТА ПРОЙТИ ДПА В ЗАКЛАДІ

ОСВІТИ, ЯКЩО ВОНИ*:

- мають захворювання або патологічний стан, зазначений у Переліку захворювань та патологічних станів,

що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання,

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України

від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за

N 1707/29837 (за умови подання до закладу освіти одного з документів або копії документів, зазначених

у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від

29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних

іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837), та НЕ РЕЄСТРУВАЛИСЯ для проходження

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів);

- за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти отримали відмову в

реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих

(спеціальних) умов (за умови подання до закладу освіти копії медичного висновку за формою первинної

облікової документації N 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для

проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки

України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, та відповідного витягу із протоколу

засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Строки атестації таких здобувачів освіти в закладі освіти визначаються наказом керівника закладу освіти.

Особам категорій, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за їх заявою
може бути одноразово перенесено атестацію на наступний рік з унесенням відповідних змін до
індивідуального навчального плану.

Особи, які за станом здоров'я не можуть проходити атестацію в закладі освіти, звільняються від неї

відповідно до Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців)

загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров'я, затвердженої наказом Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 01 лютого 2013 року N 72/78,

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за N 288/22820.

*Витяг з Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки

України від 07.12.2018 № 1369 "Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16#n4
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29837.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29837.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29839.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE22820.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32979.html


ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 

ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО 

ДО УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ОСІБ, ЯКІ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВСТУПАЮТЬ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, за

результатами вступних іспитів (екзаменів) з певного(их) конкурсного(их)

предмета(ів) у закладі вищої освіти допускаються*:

- особи, які не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього

незалежного оцінювання з цього(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність

захворювання або патологічного стану, що може бути перешкодою для

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, зазначеного в Переліку

захворювань та патологічних станів, – у разі подання до приймальної комісії

закладу вищої освіти одного із документів, зазначених у відповідному наказі*

(пункт 2 підпункт 1);

- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в зовнішньому

незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної

середньої освіти, через неможливість створення особливих (спеціальних) умов, –

у разі подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії форми № 086-3/о,

завіреної підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі

оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти,

та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при

регіональному центрі оцінювання якості освіти;

*Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня

2016 року N 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16/print#n36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1709-16
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29837.html



