Особливості проведення ЗНО – 2022





українська мова
українська мова і література
математика
математика (завдання рівня
стандарту)
 історія України

ЗНО буде
відбуватися
з 23 травня
до 17 червня
2022 року






Кожен зареєстрований
учасник ЗНО
має право скласти тести
НЕ більш

англійська мова
німецька мова
французька мова
іспанська мова





Предмети
ЗНО

географія
біологія
фізика
хімія

як із 5 навчальних
предметів
(за кошти державного бюджету)

Оголошення
результатів ЗНО
до 07.06.22 – фізика, хімія
до 24.06.22 – українська мова,
українська мова і література

Реєстрація на ЗНО
триватиме
з 01 лютого до 01 березня
2022 року

до 27.06.22 – математика,
математика (завдання рівня стандарту),
географія
до 30.06.22 – іноземні мови,
історія України,
біологія

Вибір предметів для проходження ДПА
Українська мова
(усі завдання)
Обов'язково

АБО
Українська мова і література
(атестаційні завдання з української мови)

Математика
Обов'язково

(з урахуванням рівня навчання)

Історія України
(період ХХ – початку ХХІ ст.)
Обов'язково

АБО
Іноземна мова
(з урахуванням рівня навчання)

На вибір учасника

Один із переліку навчальних
предметів, із яких проводиться ЗНО

Травень

Календар проведення ЗНО – 2022

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

Субота

Неділя

16

17

18

19

20

21

22

23
фізика

24

25

26
хімія

27

28

29

30

31
українська мова,
українська мова і
література

Середа

Четвер

П'ятниця

Субота

Неділя

1

2

3
математика,
математика

4

5

Червень
Понеділок

Вівторок

(завдання рівня
стандарту)

6
німецька,
французька,
іспанська
мови

7
англійська мова

8

9

10
історія України

11

12

13

14
географія

15

16

17
біологія

18

19

Реєстрація на ЗНО – 2022
Реєстрація триватиме
з 01 лютого до 01 березня 2022 року

Здійснюватиметься на сайті Українського ЦОЯО
https://testportal.gov.ua/

Для реєстрації необхідні такі документи:
- копія паспортного документа;
- фотографія;
- правильно оформлена реєстраційна картка

Для кожного учасника ЗНО на веб-сайті
Українського ЦОЯО створюється інформаційна
сторінка, доступ до якої здійснюється за номером
Сертифіката та PIN-кодом, указаним у ньому

ЗНО – 2022:
УКРАЇНСЬКА МОВА
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА
Випускники, які завершують у 2022 році здобуття повної загальної
середньої освіти та/або планують вступати до ЗВО, можуть
самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО:
- з української мови
АБО
- з української мови і літератури
Умови прийому до ЗВО
визначають ПЕРЕЛІК конкурсних
предметів на навчання для здобуття
освітнього ступеня молодшого
бакалавра, бакалавра (магістра
медичного, фармацевтичного та
ветеринарного спрямувань)

Сертифікаційна робота з української мови
складається з двох частин
Частина 1

• 39 завдань
закритих форм
Бланк А

Частина 2

• 1 завдання з
розгорнутою
відповіддю
Бланк Б

ЗНО – 2022: українська мова,
українська мова і література
Учасники отримають результати за
виконання всіх завдань:
• ДПА (1-12 балів)
• ЗНО з української мови (100-200 балів)

Сертифікаційна робота з української мови і літератури
складається з чотирьох частин
Частина 1

• 24 завдання з
української
літератури
закритих форм
Бланк А

Частина 2

Частина 3

Частина 4

• 39 завдань з
української мови
різних форм

• 3 завдання з
української мови
з короткою
відповіддю

• 1 завдання з
української мови
з розгорнутою
відповіддю

Бланк А

Бланк В

Бланк Б

Учасники отримають результати:
• ДПА (1-12 балів): частина 2 + частина 4
• ЗНО з української мови (100-200 балів): частина 2 + частина 4
• ЗНО з української мови і літератури (100-200 балів): усі завдання

МАТЕМАТИКА

ЗНО/ДПА 2022

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

на профільному рівні

на рівні стандарту

НЕ планує вступати до
ЗВО, для якого потрібно
складати математику

ПЛАНУЄ вступати до
ЗВО, для якого потрібно
складати математику

СКЛАДАЄ

СКЛАДАЄ

МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА

НЕЗАЛЕЖНО від того, планує
або не планує вступати до
ЗВО, для якого потрібно
складати математику

СКЛАДАЄ
МАТЕМАТИКА

(завдання рівня стандарту)

отримує результат
ДПА (1-12 балів)

отримує результат ДПА
(1-12 балів) за завдання рівня
стандарту, а також за
виконання всіх завдань
результат ЗНО (100-200 балів)

отримує за виконання всіх
завдань результат ДПА
(1-12 балів) та результат ЗНО
(100-200 балів)

Завдання № 1 – 26
Бланк А

Завдання № 1 – 29;
Бланк А

Завдання № 30 – 32
Бланк Б

ЗНО – 2022: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Сертифікаційна робота з історії України складається з двох частин
Частина 2

Частина 1

ДПА

• 30 завдань - історія
України ХХ –
початку ХХІ ст.

• 30 завдань - історія
України від
найдавніших часів
до кінця ХІХ ст.
Бланк А

ЗНО
Учасники отримають результати:
• ДПА (1-12 балів): частина 1
• ЗНО (100-200 балів): частина 1 + частина 2

ЗНО – 2022: АНГЛІЙСЬКА МОВА
Сертифікаційна робота з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ складається з чотирьох частин
Частина 1

• Розуміння мови на
слух - 16 завдань
різних форм
Бланк А

Частина 2

• Читання - 22
завдання різних
форм
Бланк А

Частина 3

Частина 4

• Використання
мови - 20 завдань

• Письмо - 1
завдання відритої
форми

Бланк А

Бланк Б

Учасники отримають результати:
• ДПА (1-12 балів) для тих, хто вивчав англійську мову на рівні стандарту: завдання № 1-16
(аудіювання: tasks 1-3), № 17-32 (читання: tasks 4-6), № 39-43 (task 8), 49-53 (task 9)
(використання мови), № 59 (письмо)

• ДПА (1-12 балів) для тих, хто вивчав англійську мову на профільному рівні: усі завдання
• ЗНО (100-200 балів): усі завдання

Предмети ЗНО тривалістю 150 хвилин
УКРАЇНСЬКА МОВА

ГЕОГРАФІЯ

• 40 завдань
• 74 тестові бали

• 54 завдання
• 90 тестових балів

ДПА + ЗНО

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

БІОЛОГІЯ

• 60 завдань
• 94 тестових бали

• 50 завдань
• 82 тестові бали

ДПА + ЗНО

ІНОЗЕМНІ МОВИ
59 завдань
72 тестові бали

ДПА + ЗНО

ХІМІЯ

ДПА + ЗНО

ДПА + ЗНО

ДПА + ЗНО
• 50 завдань
• 70 тестових балів

Предмети ЗНО тривалістю:
180 хвилин

210 хвилин

ФІЗИКА

УКРАЇНСЬКА МОВА І
ДПА
ЛІТЕРАТУРА
• 67 завдань
• 116 тестових балів

ДПА + ЗНО

• 38 завдань
• 64 тестові бали

+ ЗНО 1
+ ЗНО 2

МАТЕМАТИКА
• 32 завдання
• 62 тестових балів

120 хвилин

ДПА + ЗНО

МАТЕМАТИКА
(рівень стандарту)
• 26 завдань
• 40 тестових балів

ДПА

Пробне ЗНО – 2022
19 березня
українська мова,
українська мова і література

26 березня
історія України, математика,
математика (завдання рівня стандарту),
біологія, географія, фізика, хімія,
іноземні мови

https://vintest.org.ua/

Результати пробного ЗНО-2022 для
осіб, які введуть свої відповіді на
спеціальному сервісі, буде
оприлюднено на їхніх інформаційних
сторінках

25 березня
(українська мова, українська мова і література)

01 квітня
(усі інші предмети)

Реєструйтесь
Окрім участі в пробному ЗНО з одного або двох
навчальних предметів, кожний зареєстрований
учасник / учасниця зможе додатково завантажити
тестові зошити з усіх навчальних предметів із
переліку предметів ЗНО-2022, пройти тестування
вдома, після чого внести свої відповіді на спеціальний
сервіс «Визначення результатів пробного ЗНО»

на сайті
Вінницького
РЦОЯО
https://vintest.org.ua

з 05 до 22
січня
2022 року

Корисні матеріали
https://testportal.gov.ua/

https://vintest.org.ua/

На сайті Вінницького РЦОЯО (https://vintest.org.ua) розміщено посилання на
матеріали щодо особливостей проведення ЗНО-2022 року, які можуть бути
використані для оформлення інформаційних стендів закладів освіти.

Куди звертатися за інформацією?
https://testportal.gov.ua/ – сайт Українського центру оцінювання
якості освіти (УЦОЯО)

https://vintest.org.ua/ – сайт Вінницького регіонального центру
оцінювання якості освіти (ВРЦОЯО)

(0432) 65 65 35 – телефон інформаційної підтримки ВРЦОЯО
(0432) 65 65 37 – телефон з реєстрації на ЗНО-22, на пробне ЗНО-22
E-mail – vintest@vn.testportal.gov.ua

Адреса: Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти,
21009 м. Вінниця, вул. Київська, 46

