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Особливості проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2022 році 

25 листопада, 02 грудня 2021 року 

семінар-нарада 

  



 ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР  ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ  ОСВІТИ 

Нормативно-правове забезпечення 
організації ЗНО у 2022 році 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ  
  

м. Київ 

05.05.2021 р.                                                                                               № 498 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

24 травня 2021 р. за № 682/36304 
 

Деякі питання проведення у 2022 році  

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,  

здобутих на основі повної загальної середньої освіти 



Відповідно до:  
 частини восьмої статті 12 Закону України «Про освіту»,  

 частини першої статті 45 Закону України «Про вищу освіту»,  

 частини першої статті 20, частини четвертої статті 43 Закону України «Про фахову передвищу 

освіту»,  

 частин другої, п’ятої статті 17, частин першої, шостої, сьомої статті 47 Закону України «Про 

повну загальну середню освіту»,  

 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (у 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533),  

 пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630,  

 Порядку проведення ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986, 



НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Перелік навчальних предметів, із яких у 2022 році проводиться ЗНО 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. 
 

ПЕРЕЛІК 

навчальних предметів, із яких у 2022 році проводиться ЗНО  

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти 
 

1. Українська мова 

2. Українська мова і література 

3. Математика (завдання рівня стандарту)* 

4. Математика 

5. Історія України 

6. Англійська мова 

* ЗНО з математики (завдання рівня стандарту) здійснюється лише для проведення ДПА; результати ЗНО з 

математики (завдання рівня стандарту) за рейтинговою шкалою 100-200 балів не встановлюються. 

7. Іспанська мова 

8. Німецька мова 

9. Французька мова 

10. Біологія 

11. Географія 

12. Фізика 

13. Хімія 



2. Установити, що у 2022 році: 
1) ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти 

(далі – зовнішнє оцінювання), проводитиметься з 23 травня до 15 липня; 

2) учасник ЗНО має право пройти зовнішнє оцінювання: 

 за рахунок коштів державного бюджету не більш як із п’яти навчальних 

предметів із Переліку (пункти 1 або 2, 3 або 4, 5 – 13 – для здобувачів освіти, які у 

2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та мають 

проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання (далі –

здобувачі освіти); пункти 1 або 2, 4 – 13 – для інших осіб); 

 за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством 

порядку додатково, понад встановлену абзацом другим цього пункту кількість 

навчальних предметів (пункти 5-13 Переліку); 



3) 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 
критеріальною шкалою 1-12 балів 
(оцінки за ДПА за освітній рівень 

повної загальної середньої освіти (далі 
– атестація))  

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 (далі – 

результат за шкалою 100-200 балів), про що 
має зазначити під час реєстрації для участі в 

зовнішньому оцінюванні 



4) завдання 

сертифікаційних 
робіт з:  

української 
мови 

математики 
(завдання 

рівня 
стандарту)  

мають 
відповідати 

рівню 
стандарту 



5)сертифікаційна 

робота з 

української 

мови і 

літератури  

має  

містити                      
всі завдання 

сертифікаційної 
роботи    

з української 
мови  

(далі – субтест 
«Атестаційні 

завдання з 
української мови») 

2. Установити, що у 2022 році: 



5) сертифікаційна 

робота з 

математики 

має  
містити всі 

завдання 

сертифікаційної 

роботи    

з математики 
(завдання рівня 

стандарту) (далі –
субтест 

«Атестаційні 
завдання з 

математики»); 

2. Установити, що у 2022 році: 



5) сертифікаційна 

робота з 

історії 

України  

має  
містити 

окремий блок 

завдань  

з історії України              
за період 1914 рік - 

початок XXI століття 
(далі – субтест 
«Атестаційні 

завдання з історії 
України») 

2. Установити, що у 2022 році: 



5) сертифікаційна 

робота з 

іноземної мови 

(англійської, 

іспанської, 

німецької, 

французької)  

має  

містити блок 

завдань рівня 

стандарту 

субтести 

«Атестаційні завдання 
з англійської мови»  

«Атестаційні завдання 
з іспанської мови»  

«Атестаційні завдання 
з німецької мови» 

«Атестаційні завдання 
з французької мови»  

2. Установити, що у 2022 році: 



3. Установлювати за підсумками проходження у 2022 році ЗНО здобувачам освіти, 
студентам закладів фахової передвищої освіти, які скористалися правом повторного 
проходження атестації у формі ЗНО, результати за критеріальною шкалою 1-12 

балів (з урахуванням даних, зазначених в їхніх реєстраційних картках під час 
реєстрації для участі в ЗНО), які                                                                                

зараховуються як оцінки за атестацію, з: 

1) української мови 

за підсумками виконання сертифікаційної роботи з української мови 
або завдань субтесту «Атестаційні завдання з української мови» 



3. Установлювати за 
підсумками проходження у 
2022 році ЗНО здобувачам 
освіти, студентам закладів 

фахової передвищої освіти, які 
скористалися правом 

повторного проходження 
атестації у формі ЗНО, 

результати за критеріальною 
шкалою 1-12 балів (з 

урахуванням даних, зазначених 
в їхніх реєстраційних картках 
під час реєстрації для участі в 
ЗНО), які зараховуються як 

оцінки за атестацію, з: 

2) Математики 
– 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) 



3. Установлювати за 
підсумками проходження у 
2022 році ЗНО здобувачам 
освіти, студентам закладів 
фахової передвищої освіти, 
які скористалися правом 

повторного проходження 
атестації у формі ЗНО, 

результати за 
критеріальною шкалою 1-

12 балів (з урахуванням 
даних, зазначених в їхніх 

реєстраційних картках під 
час реєстрації для участі в 

ЗНО), які зараховуються як 
оцінки за атестацію, з: 

3) іноземної 
мови 

(англійської, 
іспанської, 
німецької, 

французької) – 
за підсумками 

виконання: 

субтестів «Атестаційні завдання з 
англійської мови», «Атестаційні 

завдання з іспанської мови», 
«Атестаційні завдання з німецької 

мови», «Атестаційні завдання з 
французької мови»  відровідно (для 

здобувачів освіти, які вивчали 
відповідну іноземну мову на рівні 

стандарту 

Сертифікаційної роботи з іноземної 
мови (англійської, іспанської, 
німецької, французької) для 

здобувачів освіти, які вивчали 
відповідну іноземну мову на 

профільному рівні 



3. Установлювати за підсумками 
проходження у 2022 році ЗНО 

здобувачам освіти, студентам закладів 
фахової передвищої освіти, які 

скористалися правом повторного 
проходження атестації у формі ЗНО, 

результати за критеріальною 
шкалою 1-12 балів (з урахуванням 

даних, зазначених в їхніх реєстраційних 
картках під час реєстрації для участі в 
ЗНО), які зараховуються як оцінки за 

атестацію, з: 

4) історії 
України за 
виконання 

субтесту 
«Атестаційні 

завдання з історії 
України» 



3. Установлювати за підсумками 
проходження у 2022 році ЗНО 

здобувачам освіти, студентам закладів 
фахової передвищої освіти, які 

скористалися правом повторного 
проходження атестації у формі ЗНО, 

результати за критеріальною 
шкалою 1-12 балів (з урахуванням 

даних, зазначених в їхніх реєстраційних 
картках під час реєстрації для участі в 
ЗНО), які зараховуються як оцінки за 

атестацію, з: 

біології, 
географії, 

фізики, 
хімії 

За підсумками 
виконання 

сертифікаційної 
роботи з 

навчальних 
предметів, 

зазначених у 
Переліку у 

пунктах 10 – 13 
відповідно 



4. Установлювати за підсумками проходження у 2022 році зовнішнього 

оцінювання учасникам ЗНО (з урахуванням даних, зазначених в їхніх 

реєстраційних картках під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні) 

результати за шкалою 100-200 балів з: 

1) української мови – за підсумками виконання: 

• сертифікаційної роботи з 
української мови для 

учасників зовнішнього 
оцінювання, які подолають 

поріг «склав/не склав» 

 

• завдань субтесту «Атестаційні 
завдання з української мови» для 

учасників зовнішнього 
оцінювання, які подолають поріг 
«склав/не склав» у межах цього 

субтесту 

 



4. Установлювати за підсумками проходження у 2022 році зовнішнього 

оцінювання учасникам ЗНО (з урахуванням даних, зазначених в їхніх 

реєстраційних картках під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні) 

результати за шкалою 100-200 балів з: 

2) української мови і літератури  
 

• за підсумками виконання 
сертифікаційної роботи з 

української мови і літератури для 
учасників ЗНО, які подолають 

поріг «склав/не склав» 

• за підсумками виконання всіх 

завдань відповідної сертифікаційної 

роботи для учасників ЗНО, які 

подолають поріг «склав/не склав» 

3) навчальних предметів, зазначених у 
пунктах 4 – 13 Переліку 



Наказ 

від 07.12.2018                         м. Київ                                       № 1369 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

02 січня 2019 р. за № 8/32979 
 

Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації 
 

(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства освіти і науки 

України від 18 лютого 2019 року № 221, від 19 лютого 2020 року № 246) 
  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 



від 14.05.2021                                                                                                    № 528 
 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

05 липня 2021 р. за № 880/36502 
 

Деякі питання проведення у 2021/2022 навчальному році державної підсумкової 
атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту 

 

1. Затвердити такі, що додаються: 
3) Перелік навчальних предметів, із яких у 2021/2022 навчальному році проводиться державна 

підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти (профільної 
загальної середньої освіти). 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

м. Київ  



ПЕРЕЛІК 

навчальних предметів, із яких у 2021/2022 навчальному році проводиться ДПА осіб,  які завершують 

здобуття повної загальної середньої освіти (профільної загальної середньої освіти) 

1. Українська мова. 

2. Математика. 

3. Історія України або іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова*) (за вибором здобувача 

освіти**). 

4. Один із навчальних предметів зі списку: історія України, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або 

французька мова*), біологія, географія, фізика, хімія (за вибором здобувача освіти***). 

5. Мова національної меншини чи корінного народу****. 
__________ 

*  Відповідно до освітньої програми закладу освіти. 

** Здобувачі освіти, які для проходження ДПАї вибрали третім навчальним предметом історію України, можуть вибрати четвертим 

навчальним предметом іноземну мову і навпаки. Здобувачі освіти, які вибрали третім навчальним предметом одну з іноземних мов, 

можуть вибрати четвертим навчальним предметом іншу іноземну мову. 

*** Здобувачі освіти, які відповідно до освітньої програми закладу освіти вивчали навчальний предмет «Природничі науки», можуть 

вибрати один з таких навчальних предметів: біологія, географія, фізика, хімія. 

**** Для здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти мовами національних меншин чи корінних 

народів або вивчають таку мову (на підставі заяви одного з батьків або інших законних представників та за рішенням педради). 



2. Установити, що 

2) в 2021/2022 навчальному році ДПА осіб, які:  

2) завершують здобуття повної загальної середньої освіти (профільної 

середньої освіти) (далі – повної загальної середньої освіти), відповідно 

до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом МОН України від 10 січня 2017 року № 25, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 

118/29986 (крім випадків, зазначених у пунктах 6-11, 13-16, 18 розділу II 

Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого 

наказом МОН України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979 (далі – 

Порядок атестації)); 

Зовнішнє 

незалежне 

оцінювання 

ФОРМА ДПА 



2. Установити, що 

2) в 2021/2022 навчальному році ДПА осіб, які:  

3) завершують здобуття повної загальної 

середньої освіти та зазначені у пунктах 6-11, 13-

16, 18 розділу II Порядку атестації 

 

у закладі освіти 

 в письмовій формі 

ФОРМА ДПА 

4) завершують здобуття повної загальної 

середньої освіти та здобувають освіту мовами 

національних меншин чи корінних народів, з мови 

національних меншин чи корінних народів 

(за заявою одного з батьків або 

інших законних представників 

та за рішенням педагогічної 

ради) проводиться в закладі 

освіти в письмовій формі  



2. Установити, що 

2) в 2021/2022 навчальному році ДПА осіб, які:  

5) бажають скористатися правом повторного складання ДПА з 

української мови, та/або математики, та/або історії України, що 

передбачено пунктом 5 наказу МОН України від 07 грудня 2018 

року № 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної 

підсумкової атестації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 02 січня 2019 року за № 8/32979, відповідно до Порядку 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом МОН України від 10 січня 2017 року № 25, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за 

№ 118/29986. 

зовнішнє 

незалежне 

оцінювання 

ФОРМА ДПА 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19


від 13.10.2021                                                                                     № 1098 
 

 

Про затвердження Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022 році 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 
 

КИЇВ 



Відповідно до статей 13, 44 закону України «Про освіту» 

НАКАЗУЮ: 
 

1.Затвердити Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 

що додаються. 

2. Департаментам та управлінням освіти і науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій забезпечити своєчасне усунення розбіжностей даних 

вступників у поданих на виготовлення документів про повну загальну середню 

освіту замовленнях та даних, зазначених ними під час реєстрації на проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

3. Керівникам закладів освіти незалежно від форм власності і сфері управління під час 

затвердження правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти забезпечити 

дотримання вимог Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році, затверджених цим наказом. 



VII. Конкурсний відбір для здобуття ступенів 
вищої освіти, його організація та проведення 

здійснюються за результатами вступних 
випробувань: 

У формі ЗНО, творчих 

заліків, творчих конкурсів, 

вступних іспитів 

для вступу на перший курс на навчання для здобуття 
ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра 

медичного, фармацевтичного та ветеринарного 
спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти  

або співбесіди в 
передбачених цими 
Умовами випадках 

У 2022 році приймаються 
сертифікати ЗНО 2019, 2020, 
2021 та 2022 років. Якщо як 

конкурсний предмет встановлено 
іноземну мову, вступник має 

право подати оцінку із 
сертифікатів з однієї з іноземних 

мов (англійська, німецька, 
французька або іспанська) на 

власний розсуд 



для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого 

бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та 

ветеринарного спрямувань) на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні 

пропозиції розміщений у додатку 4 до Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022 році (пункт 3 розділу VII). 

ПЕРЕЛІК 

конкурсних предметів та 

творчих конкурсів 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ  
  

м. Київ 

02.11.2021 р.                                                                                               № 1166 

Про організацію та проведення у 2022 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти 



Наказ МОН від 02.11.2021 р. № 1166 

ВІДПОВІДНО ДО: 
 

 абзацу третього пункту 2 частини шостої статті 

47 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту». 

 Порядку проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 серпня 2004 року № 1095 (у 

редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 08 липня 2015 року № 533), 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

ВІДПОВІДНО ДО: 

 

 Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних 

працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, затвердженого  постановою Кабінету 

Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222 (зі змінами), 

 

 пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, 

затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 16 

жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), 

 

 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

ВІДПОВІДНО ДО: 
 

 Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, затвердженого  

наказом МОНУ від 10 січня 2017 року № 25, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 27 січня 2017 року за № 118/29986 (зі 

змінами), 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

ВІДПОВІДНО ДО: 
 

 Наказу МОНУ від 05 травня 2021 року № 498 «Деякі 

питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 24 травня 2021 року за           

№ 682/36304, 

 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

ТА З МЕТОЮ: 
 

підготовки до організованого проведення у 2022 

році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти,  
 

НАКАЗУЮ: 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

1. Затвердити 

Календарний план 

організації та проведення в 

2022 році зовнішнього 

незалежного оцінювання 

результатів навчання, 

здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти. 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

2. УЦОЯО:  

1) здійснити укладання завдань для 

сертифікаційних робіт зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, у формі 

предметних тестів, забезпечивши 

відповідність чинним програмам 

зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої 

освіти 

 українська мова 

 українська мова і література 

 історія України 

 англійська мова 

 іспанська мова 

 німецька мова  

 французька мова 

 математика (завдання рівня стандарту) 

 математика 

 географія 

 фізика 

 хімія 

 біологія 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

2. УЦОЯО:  

2) здійснити укладання 

предметних тестів з: 

 української мови 

 української мови і 

літератури 

 математики 

 історії України 

 біології 
із завданнями, адаптованими для осіб із глибоким порушенням зору, які 

використовували в процесі навчання шрифт Брайля, з урахуванням вимог, 

зазначених у підпункті 1 цього пункту 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

2. УЦОЯО:  

3) здійснити  

переклад  

предметних 

тестів з: 

 історії України 

 математики 

(завдання рівня 

стандарту) 

 математики 

 біології 

 географії 

 фізики 

 хімії 

 кримськотатарською 

 молдовською 

 польською 

 російською 

 румунською 

 угорською 

МОВАМИ: 

із УРАХУВАННЯМ РЕЄСТРАЦІЙНИХ  

ДАНИХ УЧАСНИКІВ ЗНО 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

2. УЦОЯО:  

 

4) Провести роз’яснювальну роботу 

 серед громадськості та учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які у 2022 році 

завершують здобуття повної загальної середньої освіти, щодо 

 порядку та особливостей проведення ЗНО,  

 використання його результатів під час вступу до закладів вищої освіти  

 і зарахування як оцінок за ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти; 

 серед працівників закладів фахової передвищої освіти та вищої освіти, у яких 

забезпечується здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з 

одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти, 

 та студентів, які за результатами ДПА у формі ЗНО у 2021 році одержали 1 або 2, або 3 

бали, щодо особливостей повторного проходження у 2022 році ДПА у формі ЗНО 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

5. Керівникам департаментів (управлінь) 

освіти і науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій, закладів фахової 

передвищої освіти та вищої освіти: 

 

1) сприяти Українському та регіональним 

центрам оцінювання якості освіти в підготовці та 

проведенні зовнішнього оцінювання 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

5. Керівникам департаментів (управлінь) освіти 

і науки обласних, Київської міської державних 

адміністрацій, закладів фахової передвищої 

освіти та вищої освіти: 

 
2) забезпечити подання до регіональних центрів 

оцінювання якості освіти пропозицій щодо формування 

мережі пунктів проведення ЗНО, які відповідають 

кількісним показникам, зазначеним у замовленнях, що 

формують регіональні центри оцінювання якості освіти 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

5. Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, 

Київської міської державних адміністрацій, закладів фахової 

передвищої освіти та вищої освіти: 
 

3) забезпечити створення умов для роботи:  

 пунктів реєстрації,  

 пунктів проведення ЗНО  

 та пунктів перевірки,  

а також надання пропозицій щодо залучення педагогічних, наукових, 

науково-педагогічних працівників та інших фахівців для роботи в цих 

пунктах у повному обсязі згідно із замовленнями, що формують  

регіональні центри оцінювання якості освіти 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

6. Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, 

Київської міської державних адміністрацій: 
 

Вжити заходів щодо забезпечення у повному обсязі пунктів проведення 

ЗНО з іноземних мов пристроями для програвання аудіокомпакт-дисків зі 

звуковим записом, що обладнані вмонтованою або зовнішньою 

акустичною системою 

Міністр                                                          Сергій ШКАРЛЕТ 



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
організації та проведення у 2022 році ЗНО результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти 

(витяг) 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

1 Розроблення та оприлюднення: 

 схем нарахування балів за виконання 

завдань сертифікаційних робіт 

до 02.11.2021 

 

  критеріїв оцінювання завдань відкритої  

форми сертифікаційних робіт 

до 02.11.2021 

  загальних характеристик сертифікаційних      

робіт 

до 02.11.2021 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

2 Оновлення інформації в довідниках 

департаментів (управлінь) освіти і науки 

обласних, Київської міської державних 

адміністрацій (далі – обласні органи 

управління освітою), місцевих органів 

управління освітою, закладів освіти, що 

містяться в інформаційно-

телекомунікаційній системі УЦОЯО 

до 29.11.2021 

(узагальнення 

інформації 

закладами освіти) 

 

до 06.12.2021 

(узагальнення 

інформації РЦОЯО) 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

3 Розроблення та оприлюднення: 

 критеріїв оцінювання завдань відкритої 

форми сертифікаційних робіт для осіб з 

порушенням зору, які використовують у 

процесі навчання шрифт Брайля 

 

до 17.12.2021 

 

  загальних характеристик сертифікаційних 

робіт для осіб, які використовують у 

процесі навчання шрифт Брайля 

 

до 24.12.2021 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

4 Оголошення вартості платної послуги з 

проведення ЗНО у 2022 році з: 

 Історії України 

 Англійської мови 

 Іспанської мови 

 Німецької мови 

 Французької мови 

 Біології 

 Географії 

 Фізики 

 Хімії  

 

 

 

 

 

до 14.01.2022 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

5 Формування мережі пунктів реєстрації до 21.01.2022 

6 Добір та підготовка осіб, відповідальних за 

формування комплектів реєстраційних 

документів учнів (слухачів, студентів), які 

проходитимуть ДПА у формі ЗНО 

до 21.01.2022 

(добір) 

 

до 21.01.2022 

(підготовка) 

7 Створення регламентних комісій при 

регіональних центрах оцінювання якості освіти 

 

до 24.01.2022 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

8 Установлення термінів замовлення учасниками 

ЗНО платної послуги з проведення ЗНО з: 

 Історії України 

 Англійської мови 

 Іспанської мови 

 Німецької мови 

 Французької мови 

 Біології 

 Географії 

 Фізики 

 Хімії  

 

 

 

 

 

 

до 24.01.2022 

а також строку 

оплати 

відповідної 

платної послуги 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

9 Реєстрація громадських спостерігачів з 24.01.2022 

10 Підготовка та оприлюднення графіка 

проведення додаткової сесії ЗНО 

до 31.01.2022 

11 Підготовка осіб, які залучатимуться до роботи в 

пунктах реєстрації 

до 31.01.2022 

12 Формування та відправлення до РЦОЯО 

комплектів реєстраційних документів учнів 

(слухачів, студентів), які проходитимуть ДПА у 

формі ЗНО 

 

01.02.2022 – 

01.03.2022 

 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

13 Подання особами реєстраційних документів для участі в 

ЗНО 

01.02.2022 – 

09.03.2022 

14 Унесення за вимогою учасників ЗНО змін до 

реєстраційних документів (перереєстрація) 

01.02.2022 – 

09.03.2022 

15 Виготовлення та видача дублікатів сертифікатів ЗНО-2022 з 01.02.2022 

16 Створення апеляційної комісії при УЦОЯО до 25.02.2022  

17 Виготовлення та видача повторних сертифікатів ЗНО 2022 

року 

10.03.2022 – 

29.04.2022,                

з 20.06.2022 
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№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

18 Подання до УЦОЯО апеляційних заяв (оскаржень) щодо відмови в 

реєстрації для участі в ЗНО 

 

до 22.03.2022 

19 Формування мережі пунктів проведення ЗНО до 25.03.2022 

20 Затвердження мережі пунктів проведення ЗНО до 08.04.2022 

21 Подання до РЦОЯО заяв про відмову від реєстрації для участі в 

ЗНО особами, які через певні причини не зможуть взяти участь у 

ньому або відмовляються від проходження ЗНО 

 

до 11.04.2022  

22 Розподіл учасників ЗНО між пунктами проведення ЗНО до 22.04.2022 

23 Розміщення на інформаційних сторінках учасників ЗНО 

запрошень-перепусток для участі в ЗНО 

 

до 29.04.2022 
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№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

24 Подання реєстраційних документів для участі в 

додатковій сесії ЗНО особами, які: 

 брали участь в антитерористичній операції та/або 

у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях і не зареєструвалися для 

участі в ЗНО в основний період реєстрації 

 

 

 

 

05.05.2022 – 

17.05.2022 

  належать до категорії осіб із неконтрольованих 

територій* та не зареєструвалися для участі в ЗНО 

в основний період реєстрації 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

* Особи з неконтрольованих територій – особи, які проживають на тимчасово 

окупованій території або в населених пунктах, зазначених у Переліку населених пунктів, 

на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, 

наведених у додатках 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 

листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 

та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (у редакції 

розпорядження Кабінету Міністрів Україри від 07 лютого 2018 року № 79-р), або 

переселилися з них 
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№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

24 Подання реєстраційних документів для участі в додатковій 

сесії ЗНО особами, які (продовження): 

 мають проходити ДПА у формі ЗНО, але через поважні 

причини не змогли зареєструватися в основний період 

реєстрації 

 

 

 

 

05.05.2022 – 

17.05.2022 

 проживають (перебувають) на території, на якій в 

основний період реєстрації було встановлено карантин, 

режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, 

та внаслідок цього не змогли зареєструватися для 

проходження ЗНО 

 за рішенням судів перебувають в установах виконання 

покарань, слідчих ізоляторах 
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№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

25 Формування мережі пунктів перевірки до 06.05.2022 

26 Реєстрація та навчання осіб, залучених до роботи в пунктах проведення ЗНО до 13.05.2022 

27 Створення регіональних експертних груп до 13.05.2022 

28 Реєстрація та навчання екзаменаторів, які здійснюватимуть перевірку завдань 

відкритої форми з розгорнутою відповіддю в сертифікаційних роботах з: 

 Української мови 

 Української мови і літератури 

 Англійської мови 

 Іспанської мови 

 Німецької мови 

 Французької мови 

 Математики 

 

 

 

 

до 20.05.2022  



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

32 Проведення ЗНО: 

 фізика 23.05.2022 

  хімія 26.05.2022 

  українська мова, українська мова і література 31.05.2022 

 математика, математика (завдання рівня стандарту) 03.06.2022 

 іспанська, німецька, французька мови 06.06.2022 

 англійська мова 07.06.2022 

 історія України 10.06.2022 

 географія 14.06.2022 

 біологія 17.06.2022 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

№ з/п ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК ВИКОНАННЯ 

33 Подання до РЦОЯО заяв щодо участі в додатковій сесії з певного навчального предмета учасниками 

ЗНО, які не змогли пройти тестування під час основної сесії через причини, які не залежали від 

їхніх дій і волі та на які вони не змогли вплинути: 

 фізика 23.05.2022 – 27.05.2022 

  хімія 26.05.2022 – 01.06.2022 

  українська мова, українська мова і література 31.05.2022 – 06.06.2022 

 математика, математика (завдання рівня стандарту) 03.06.2022 – 09.06.2022 

 іспанська, німецька, французька мови 06.06.2022 – 10.06.2022 

 англійська мова 07.06.2022 – 14.06.2022 

 історія України 10.06.2022 – 17.06.2022 

 географія 14.06.2022 – 20.06.2022 

 біологія 17.06.2022 – 23.06.2022 
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№ з/п ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК ВИКОНАННЯ 

34 Розміщення на офіційному вебсайті УЦОЯО правильних відповідей до завдань сертифікаційних 

робіт: 

 фізика до 24.05.2022 

  хімія до 27.05.2022 

  українська мова, українська мова і література до 01.06.2022 

 математика, математика (завдання рівня стандарту) до 06.06.2022 

 іспанська, німецька, французька мови до 07.06.2022 

 англійська мова до 08.06.2022 

 історія України до 14.06.2022 

 географія до 15.06.2022 

 біологія до 20.06.2022 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

36 Організація роботи пунктів перевірки: 

  українська мова, українська мова і література, 

         математика 

до 20.06.2022 

    іноземні мови до 21.06.2022 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

№ з/п ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК ВИКОНАННЯ 

37 Розміщення на офіційному сайті УЦОЯО схем оцінювання 

завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю 

сертифікаційних робіт: 

 українська мова, українська мова і 

література 

до 03.06.2022 

  математика до 08.06.2022 

  іспанська, німецька, французька мови до 09.06.2022 

  англійська мова до 10.06.2022 
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№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

39 Установлення порога «склав/не склав» та визначення результатів 

ЗНО: 

 фізика, хімія до 06.06.2022 

  українська мова, українська мова і 

література,  

до 23.06.2022 

  математика, географія до 24.06.2022 

 іноземні мови, історія України, біологія до 29.06.2022 
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№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

40 Розміщення на інформаційних сторінках учасників ЗНО 

результатів ЗНО: 

 фізика, хімія до 07.06.2022 

  українська мова, українська мова і 

література,  

до 24.06.2022 

  математика, математика (завдання рівня 

стандарту), географія 

до 27.06.2022 

 іноземні мови, історія України, біологія до 30.06.2022 
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№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

41 Передання закладам відомостей результатів ДПА в електронному 

вигляді: 

 фізика, хімія до 07.06.2022 

  українська мова, українська мова і 

література,  

до 24.06.2022 

  математика, математика (завдання рівня 

стандарту), географія 

до 27.06.2022 

 іноземні мови, історія України, біологія до 30.06.2022 
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№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

42 Видача засвідчених копій сертифікаційних 

робіт, виконаних учасниками ЗНО 

З дня оголошення 

результатів 

43 Розгляд апеляційних заяв щодо результатів 

ЗНО 

З дня оголошення 

результатів 

44 Передання закладам освіти відомостей 

результатів розгляду апеляційних заяв 

учасників ЗНО в електронному вигляді 

Не пізніше трьох 

робочих днів із дня 

прийняття відповідних 

рішень 
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№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДУ СТРОК 

ВИКОНАННЯ 

45 Проведення додаткової сесії ЗНО 23.06.2022 – 15.07.2022 

(за окремим графіком) 

46 Обробка бланків відповідей, визначення та 

оголошення результатів ЗНО осіб, які 

проходили тестування під час додаткової сесії 

 

до 20.07.2022 

47 Підготовка та оприлюднення звіту про 

проведення ЗНО 

до 19.08.2022 

 

В.о. генерального директора  

директорату дошкільної, шкільної,  

позашкільної та інклюзивної освіти                                                                                     Володимир БОЖИНСЬКИЙ 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 



Бажаємо плідної 

роботи! 


