
 

 

 

 

 

  

 

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. 

 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: 

  

 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 шкалою 1–12 балів) 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 українська мова і література 

(субтест «Атестаційні завдання»); 

 

  Предмети  

  ЗНО-2022 

Дата 

проведення 

Установлення 

порога «склав/не 

склав» 

Розміщення на 

інформаційних сторінках 

учасників результатів 

ЗНО-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 

До уваги осіб, які в 2022 році складають ДПА та планують вступати 

до  закладів вищої освіти України! 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33821.html?fbclid=IwAR1ZNLfb_K9-VHlw9010Tr9LT1IDvF-mxDhtiZaXYOoL4xMTD8BojZ6bp70
https://testportal.gov.ua/zno-2021/


 

 

 математика (за підсумками виконання сертифікаційної роботи з математики (завдання рівня 

стандарту) або завдань субтесту «Атестаційні завдання з математики» (для здобувачів 

освіти, які вивчали математику на рівні стандарту); математики (для здобувачів освіти, які 

вивчали математику на профільному рівні)); 

 історія України (субтест «Період XX – початок XXI століття») або іноземна мова 

(англійська, іспанська, німецька, французька мови) – за вибором здобувача освіти;  
 один з навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська 

мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова). 

 Учням, які виберуть для проходження державної підсумкової атестації 

математику та/або іноземну мову, оцінка ДПА (за шкалою 1–12 балів) 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 вивчав математику та/або іноземну мову на рівні стандарту, оцінкою за ДПА 

буде результат виконання завдань рівня стандарту. 
  

 Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти,  у 2022 році під час 

вступу до вишу зараховуватимуть результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 

років. 
 

ДОДАТКОВА СЕСІЯ ЗНО-2022 

У 2022 році додаткову сесію буде проведено з 23 червня до 15 липня 2022 

року (за окремим графіком). Результати додаткової сесії ЗНО буде розміщено на 

інформаційних сторінках учасників  до 20 липня 2022 року.  

Подання заяв до ОРЦОЯО щодо участі в додатковій сесії учасниками ЗНО  відбувається: 

 під час основного періоду реєстрації, що триватиме з 01 лютого до 09 березня 2022 

року, подають документи особи, як через поважні причини не можуть пройти зовнішнє 

оцінювання під час основної сесії;  

 під час додаткового періоду реєстрації на додаткову сесію в період з 5 травня до 17 

травня 2022 року  мають право подати документи окремі категорії осіб (див. п. 24 

додатку до наказу МОН України від 02.11.2021 р. № 1166 на сайті УЦОЯО)  

 під час основної сесії мають право подати документи особи, які не змогли пройти 

тестування через причини, які не залежали від їхніх дій та волі, та на які вони не 

змогли вплинути (див. п. 33 додатку до наказу МОН України від 02.11.2021 р. № 1166 

на сайті УЦОЯО: https://testportal.gov.ua/). 
 

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. 

 Адреса: вул. Академіка Корольова, 26, м. Одеса, 65114 

www.test-center.od.ua 

rc.odesa@od.testportal.gov.ua 

тел. (048) 784 -69 95 

                              

rc.odesa@od.testportal.gov.ua 

Контакти  

ОРЦОЯО: 

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Nakaz-MON-1098_Umovy-pryjomu2022.pdf
https://test-center.od.ua/
http://www.test-center.od.ua/
mailto:rc.odesa@od.testportal.gov.ua
mailto:rc.odesa@od.testportal.gov.ua

