ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗНО-2022
(інформацію надано відповідно до чинних нормативних документів
і може бути змінено та/або доповнено в залежності від унесення
змін до нормативної бази)

Інформаційні
матеріали

Порядокпроведення
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
Основні
нормативні Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 р. за № 118/29986.
документи НаказМіністерства 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».
Участь у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) може взяти
Учасники особа, яка має повну загальну середню освіту або здобуде її в
поточному навчальному році та зареєструвалася відповідно до
ЗНО
встановлених вимог.
Зовнішнє оцінювання у 2022 році налічуватиме 13 тестувань:
українська мова, українська мова і література, історія України,
математика, математика (завдання рівня стандарту)*, біологія,
географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова,
Предмети німецька мова, французька мова.
ЗНО
* ЗНО з математики (завдання рівня стандарту) здійснюється
лише для проведення ДПА (результат тільки за шкалою 1-12
балів); результати зовнішнього оцінювання з математики
(завдання рівня стандарту) за рейтинговою шкалою 100-200
балів не встановлюються.
Зміст
сертифікаційних
робіт
відповідатиме програмамЗНО,
затвердженим наказами Міністерства освіти і науки України від 26
червня 2018 року № 696, від 20 грудня 2018 року № 1426, від 04
Програми грудня 2019 року №1513.
Переклад завдань сертифікаційних робіт з історії України,
ЗНО
математики (завдання рівня стандарту), математики, біології,
географії, фізики, хімії здійснюватиметься кримськотатарською,
молдовською, польською, російською, румунською та угорською

мовами.
Терміни
проведення ЗНО-2022 проводитиметься з 23 травня до 15 липня
ЗНО-2022
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 5
травня 2021 року № 498 кожен зареєстрований учасник має право
Можлива
за рахунок коштів державного бюджету пройти тести
кількість
щонайбільше з п’яти навчальних предметів*.
тестувань
* Якщо учасник / учасниця бажатиме скласти більше п’яти
для учасників
навчальних предметів, він / вона зможе зробити це за кошти
фізичних і юридичних осіб.
Результати
ЗНО
із
чотирьох
навчальних
предметів
зараховуються
як
результати
державної
підсумкової
атестації (ДПА) за освітній рівень повної загальної середньої
освіти для осіб, які в 2022 році завершують здобуття повної
загальної середньої освіти:
– українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або
української мова і література (субтест “Атестаційні завдання”);
– 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
ЗНО&ДПА
іноземна мова – за вибором здобувача освіти;
– один з навчальних предметів (історія України, біологія,
географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова,
німецька мова, французька мова).
* Здобувач освіти може вибрати для проходження ЗНО математику,
за умови якщо він вивчав цей навчальний предмет на профільному
рівні і потребує встановлення результату зовнішнього оцінювання з
нього за шкалою 1 - 12 балів (оцінки за ДПА за освітній рівень повної
загальної середньої освіти) та/або потребує встановлення з нього
результату ЗНО за рейтинговою шкалою 100 - 200 балів, який
використовується під час конкурсного відбору для вступу до закладів
вищої та фахової передвищої освіти (результат за шкалою 100 - 200
балів), про що має зазначити під час реєстрації для участі в
зовнішньому оцінюванні.
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
Особливості цей навчальний предмет вивчали:
– для тих, хто вивчав математику та/або іноземну мову на
ДПА з
іноземних профільному рівні, оцінкою за ДПА буде результат виконання
завдань рівня стандарту та профільного рівня;
мов та
математики – для тих, хто вивчав математику та/або іноземну мову на рівні
стандарту, оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань
рівня стандарту.

Підготовка до
Докладніше...
ЗНО
Процедура визначення результатів. Докладніше…
1. Результати зовнішнього оцінювання осіб, які складатимуть ДПА:




оцінки з ДПА у критеріальній шкалі 1-12 балів (як правило, за
чотири предмети). Такі бали проставляються у свідоцтві про
повну загальну середню освіту.
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»):

Процедура
та
особливості
визначення
результатів

– 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.
Зверніть увагу! Результат ЗНО за шкалою 100-200 балів за
виконання сертифікаційної роботи з математики (завдання рівня
стандарту) не встановлюється!
2. Результати ЗНО інших категорій осіб:

o

бали в рейтинговій шкалі 100-200 балів, які використовуються для
вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти, та які
учасники / учасниці ЗНО отримують у разі подолання порогу
"склав / не склав».

Процедура
проходження Докладніше...
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
Додаткова додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, що
сесія ЗНО 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...

