
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ 

ОЦІНЮВАННЯ-2022 



НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 
• Порядок проведённая зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 
від 10січня 2017р. №25, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27січня 2017р. 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». 

 

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.11.2021 №1166 «Про організацію та проведення у 
2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти» 

 

• Календарний план організації та проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затверджений наказом 
Міністерства освіти і науки України від 02.11.2021  № 1166 «Про організацію та проведення у 2022 
році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти»  

 



Відповідно до наказу Міністерства освіти 

і науки України від 5травня 2021 року 

№498 кожен зареєстрований учасник має 

право за рахунок коштів державного 

бюджету пройти тести що найбільше з 

п’яти навчальних предметів*. 



• історії України 
• англійської мови 
• іспанської мови 
• німецької мови 
• французької мови 
• біології 
• географії 
• хімії 
• фізики 

до 

14.01.2022 

Оголошення вартості платної послуги з проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання з: 

*Якщо 
учасник/учасниця 

бажатиме 
скласти більше 

п’яти навчальних 
предметів, 

він/вона зможе 
зробити це за 

кошти фізичних і 
юридичних осіб. 



Основна сесія   

 23.05 -17.06.2022 

Додаткова сесія  

23.06 -15.07.2022 



Інформація щодо предметів ЗНО, які потрібно скласти 
для вступу до закладу вищої освіти 

У 2022 році при 

вступі до 

закладів вищої 

освіти 

прийматимутьс

я сертифікати 

ЗНО 2019, 2020, 

2021 та 2022 

років у будь-яких 

комбінаціях на 

вибір вступника. 



ЗНО&ДПА  
ТА  ОСОБЛИВОСТІ 

ДЕЯКИХ  ТЕСТОВИХ РОБІТ  

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 

Докладно 
ознайомитися 

з усіма 
нюансами 

вступу в 2022 
році варто за 
наказом МОН 

«Про 
затвердження 
умов прийому 
на навчання 
для здобуття 
вищої освіти в 
2022 році» 



Особливості  ДПА&ЗНО 2022 році 

Результати ЗНО із 

чотирьох 

предметів 

зараховуються як 

результат ДПА (за 

шкалою 1-12 балів) 

для осіб, які в 2022 

році завершують 

здобуття повної 

загальної середньої 

освіти 

01 02 03 

04 

04 

українська 

мова 

(усі завдання 
тесту) або 

українська 

мова і 

література 
(субтест 

«Атестаційні 
завдання») 

математика 
за підсумками 

виконання тестової 
роботи з 

математики 

(завдання рівня 

стандарту) або 

математики 
(субтест 

«Атестаційні 
завдання з 

математики» для 
осіб, які вивчали 

на рівні стандарту, 
увесь тест - якщо 
на профільному) 

Історія України 

 (субтест 
«Період ХХ – 
початок ХХІ 

століття») 
або  

Іноземна 

мова 

За вибором 
здобувача 
освіти 

Історія, 
біологія, 

географія, 
фізика, 
 хімія,  

іноземна мова 

Один з 

навчальних 

предметів 



Тести з математики 

Наказ 
Українського 

центру 
оцінювання 

якості освіти від 
01.11.2021  № 

151 «Про 
затвердження 
Загальних 

характеристик 
сертифікаційних 

робіт 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання 
2022 року» 



Здобувач/здобувачка повної загальної середньої 
освіти, який/яка цього року вивчав/вивчала 

математику 

математика (завдання рівня стандарту)  
отримує результат ДПА  з математики (1-12 балів) 

за рівень стандарту 

математика  
отримує результат ДПА з математики (1-12 балів) 

за профільний рівень 

Зошит з математики 

(завдання рівня стандарту) 
Зошит з математики 

НЕ планує вступати до 
закладу вищої освіти, для 
вступу до якого потрібно 
складати математику 
 
складає тест, що містить 
завдання, спрямовані на 
оцінювання базових 
компетентностей з 
математики  

 
(ДПА 1-12 балів) 

планує вступати до закладу вищої 
освіти, для вступу до якого 
потрібно складати математику  
 
 
 
складає тест, що містить завдання 
спрямовані на оцінювання базових 
компетентностей з математики, а 
також завдання поглибленого рівня  

 
(ДПА 1-12 балів/ЗНО 100-200) 

незалежно від того планує або 
не планує вступати до закладу 
вищої освіти, для вступу до якого 
потрібно складати математику 
 
складає тест, що містить завдання, 
спрямовані на оцінювання базових 
компетентностей з математики, а 
також завдання поглибленого 
рівня 
(ДПА 1-12 балів/ЗНО 100-200)  



Особливості  ДПА&ЗНО 2022 році 
Математика 

 (завдання рівня 
стандарту) 

Математика 



Структура сертифікаційних робіт 
Математика (завдання рівня стандарту) 

ДПА&ЗНО  



Структура сертифікаційних робіт 

Математика 

ДПА&ЗНО  



Довідкові матеріали 
ДПА&ЗНО  



ДПА&ЗНО  

Зміст сертифікаційної роботи 

визначатиметься новою ПРОГРАМОЮ 

ЗНО з математики, затвердженою 

Міністерством освіти і науки України 

 від 14.12.2019 № 1513 

Умовами прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в 2022 

році визначено перелік 

конкурсних предметів ЗНО 



2021 2022 

Математика 
(завдання 

рівня 
стандарту) 

Математика Математика 
(завдання 

рівня 
стандарту 

Математика 

Час 

відведений 

на виконання 

(хв) 

150 210 120 180 

Кількість 

завдань ЗНО 
28 34 26 32 

Особливості  ДПА&ЗНО 2022 році 



Українська мова, українська мова і література 

Особливості  ДПА&ЗНО 2022 році 

2022 

Завдання закритої форми – 39 
Завдання з розгорнутою відповіддю – 1 
Час виконання – 150 хв 
Результат - ДПА + ЗНО_УМ 

2022 

Завдання закритої форми  
 з літератури – 24 
 з мови - 39 
Завдання з короткою відповіддю з мови - 3 
Завдання з розгорнутою відповіддю – 1 
Час виконання – 210 хв 
Результат - ДПА + ЗНО_УМ + ЗНО_УМЛ 



Українська мова, українська мова і література 

Особливості  ДПА&ЗНО 2022 році 

Структура сертифікаційних робіт 
українська мова і література (210 хв) 

українська мова (150 хв) 



Українська мова, українська мова і література 

Особливості  ДПА&ЗНО 2022 році 

Зміст сертифікаційної роботи визначатиметься 

ПРОГРАМОЮ ЗНО з української мови і літератури, 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 

України  від 26.06.2018 № 696 

Умовами прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022 році 

визначено перелік конкурсних предметів 

ЗНО 



Особливості  ДПА&ЗНО 2022 році 

  Наказ Українського центру 
оцінювання якості освіти від 
01.11.2021  № 151 «Про 
затвердження Загальних 
характеристик сертифікаційних 
робіт зовнішнього незалежного 
оцінювання 2022 року» 

2021 2022 

Час відведений 
на виконання 

(хв) 

150 150 

Кількість 
завдань  

ЗНО 

52 50 



Особливості  ДПА&ЗНО 2022 році 

Із кожного предмета  
буде встановлено 
поріг “склав/не 

склав” .  

01 
02 

Усі учасники, які 
подолали поріг,   

отримають результат за 
шкалою 100 – 200 балів 

Для сертифікаційних 
робіт із різних 
предметів поріг 

“склав/не склав”  буде 
різний 

      

 до 07.06.2022 – хімія, фізика 

 до 24.06.2022 – українська мова, українська мова і література 

 до 27.06.2022 – математика, математика (завдання рівня 
стандарт), географія 

 до 30.06.2022 – іноземні мови, історія України, біологія 

03 

ЗНО/ДПА на 

інформаційних 

сторінках учасників 

ДПА в 

електронному 

варіанті на 

сторінках закладів 

освіти 

РЕЗУЛЬТАТИ 


