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14  грудня 2021 року 

семінар-нарада 

  

 
Година віртуального спілкування  

 
з Одеським регіональним центром 

  
оцінювання якості освіти  

 
 

«Готуємося до ЗНО-2022» 
  



 ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР  ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ  ОСВІТИ 

 
 

Огляд нормативних документів щодо підготовки та 
 
 
 

 проведення ЗНО-2022  



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 



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 



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 

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: 



4) завдання 

сертифікаційних 
робіт з:  

української 
мови 

математики 
(завдання 

рівня 
стандарту)  

мають 
відповідати 

рівню 
стандарту 



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 ДПА,  

за підсумками виконання сертифікаційної роботи з української мови або завдань субтесту 
«Атестаційні завдання з української мови», 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), 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»  відповідно (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), історії України  - за виконаннясубтесту 

«Атестаційні завдання з історії України»,  з біології, географії, фізики, хімії - за підсумками 
виконання відповідної сертифікаційної роботи 



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 (математика, історія України, 
англійська мова, іспанська мова, німецька мова, 
французька мова,  біологія, географія, фізика, хімія) 
 



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:  

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 



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 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 

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 

Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам ЗНО,  

затвердженим наказами Міністерства освіти і науки України: 
  

 від 26 червня 2018 року № 696 (українська мова, українська мова і 

література, історія України, англійська, іспанська, німецька, французька 

мови, географія, фізика, хімія),  

 

 від 20 грудня 2018 року № 1426 (біологія),   

 

 від 04 грудня 2019 року № 1513 (математика (завдання рівня стандарту),    

                                                            математика). 

 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

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 

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 



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 

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 

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 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

№ 

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 



Наказ МОНУ від 02.11.2021 р. № 1166 

№ 

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 

№ 

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 



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 



Бажаємо успішної 

підготовки до ЗНО-2022! 


