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________________________________________________________________________________

Чи готує ЗНО-2022 несподіванки?
Нормативно-правова база:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1095 «Порядок проведення
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 №533 зі змінами);
2. Накази Міністерства освіти і науки України:
 від 02.11.2021 № 1166 «Про організацію та проведення в 2022 році зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти»,
 від 05.05.2021 № 498 «Деякі питання проведення в 2022 році зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.05.2021 р. за № 682/36304
 від 13.10.2021 № 1098 «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів
вищої освіти України у 2022 році»,
3. Накази Українського центру оцінювання якості освіти:
- від 01.11.2021 № 149 «Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми
сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року»
- від 01.11.2021 № 151 «Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних
робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року» - від 20.10.2021 №141 «Про
проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році»

4. Терміни ЗНО-2022
Основні дати ЗНО - 2022 року:

реєстрація з 01 лютого до 09 березня 2022 року.

основна сесія з 23 травня до 17 червня 2022 року.

додаткова сесія – 23 червня до 15 липня 2022 року.
5. Важливо
 У 2022 році учасник матиме право пройти ЗНО з предметів: українська мова,
українська мова і література, історія України, математика, математика (завдання
рівня стандарту), біологія, хімія, фізика, географія, англійська мова, німецька мова,
французька мова, іспанська мова;
 ЗНО із 5 предметів можна скласти безкоштовно;
 Учасники, які виявлять бажання пройти тестування більше ніж із п’яти предметів,
матимуть змогу зробити це за кошти фізичних чи юридичних осіб;
 результати ЗНО з 4 предметів зараховуватимуть як результати ДПА:
1) українська мова (усі завдання) або української мова і література (лише завдання з
української мови),
2) математика (стандарт) усі завдання (результат лише для ДПА) та математики (лише
атестаційні завдання);
3) історія України (період ХХ – початок ХХІ століття) або іноземна мова;
4) четвертий предмет (із переліку предметів ЗНО) за вибором учнів (слухачів,
студентів) закладів загальної середньої освіти, професійної (професійнотехнічної) освіти та вищої освіти, які завершують здобуття повної загальної
середньої освіти у 2022 році
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ЗНО з української мови:
Результати:
1. Українська мова ДПА
1-12 балів;
2. Українська мова ЗНО
100-200 балів

ЗНО з української мови і літератури
Результати:
1. Українська мова (ДПА) 1-12 балів
2. Українська мова ЗНО (100-200 балів).
3. Українська мова і література (ЗНО)
100-200 балів

2.

 Тестові матеріали для ЗНО з історії України, математики, біології, географії, фізики,
хімії будуть перекладені кримськотатарською, молдовською, польською, російською,
румунською, угорською мовами.
 Для участі в конкурсі на навчання у заклади вищої освіти України абітурієнти
зможуть подати Сертифікат ЗНО 2019 - 2022 років.
 Абітурієнти матимуть право подати до п’яти заяв (на місця державного та
регіонального замовлення)
 Кількість заяв на небюджетні конкурсні пропозиції обмежено до 20;
 Для вступу на магістратуру необхідно буде проходити ЄВІ, результати якого дійсні за
2020 – 2022 роки.
 Збільшено перелік спеціальностей на які необхідно буде подати результат єдиного
фахового вступного випробування (ЄФВВ) («Журналістика», «Соціальні та
поведінкові науки», «Управління та адміністрування», «Публічне управління та
адміністрування», «Міжнародні відносини»).
 6. Підготовка до ЗНО – 2022
1) Пробне тестування
Реєстрація учасників здійснюватиметься через мережу Internet на сайті ЛРЦОЯО
http://www.lv.testportal.gоv.ua
Реєстрація з 05 по 22 січня 2022 року
Терміни проведення пробного ЗНО-2022:
19.03.2022 – українська мова, українська мова і література,
26.03.2022 – біологія, географія, історія України, математика (завдання рівня
стандарту), математика, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька
мова, фізика, хімія.
2) Оновлене тренувальне онлайн тестування на сайті Львівського РЦОЯО
www.lv.testportal.gov.ua:
 це тестові завдання попередніх років, укладені тематично; безкоштовна участь.
3) Матеріали на сайтах УЦОЯО, ЛРЦОЯО: «Програми ЗНО 2022», «Підготовка до
ЗНО-2022» , «Тести ЗНО минулих років» «Характеристики сертифікаційних робіт».
4) Тренінги на сайті ЛРЦОЯО з історії України:
5) Джерела офіційної інформації:
● www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;
● www.lv.testportal.gov.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості
освіти.
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