
ЗНО-2022

Майбутнє 

вже поруч!



ЗАГАЛЬНІ

ВІДОМОСТІ



Порядок проведення 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 Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 р. за

№ 118/29986.

Наказ Міністерства 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».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.11.2021 № 1166 «Про

організацію та проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

ОСНОВНІ 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

https://ips.ligazakon.net/document/view/RE29986?an=1
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE36304?an=23
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/nakaz-MON-1166_Kalendarnyj-plan-ZNO-2022.pdf


Державна підсумкова атестація (ДПА) – форма контролю

відповідності результатів навчання здобувачів освіти вимогам

державних стандартів загальної середньої освіти на відповідному рівні

освіти.

ДПА у формі ЗНО проходять особи, які завершують здобуття

повної загальної середньої освіти в 11-12 класі, а також

здобувають професійну (професійно-технічну) освіту та освітньо

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, крім осіб, які раніше

здобули повну загальну середню освіту.

ЩО ТАКЕ ДПА?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96


Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) –

це оцінювання результатів навчання, здобутих

особою на певному рівні освіти, що проводиться

спеціально уповноваженою державою установою

(організацією).

Мета ЗНО – забезпечення права осіб на рівний

доступ до вищої освіти та оцінювання відповідності

результатів навчання, здобутих на основі повної

загальної середньої освіти, державним вимогам.

ЩО ТАКЕ ЗНО?



ЗНО потрібне для отримання:

результату (за шкалою 100-200 балів)

для вступу до закладів вищої та фахової

передвищої освіти;

оцінки (за шкалою 1-12 балів) із ДПА

за курс повної загальної середньої

освіти та отримання документа про

повну загальну середню освіту.

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНО ЗНО?



УЧАСНИКІ ЗНО

Участь у ЗНО може взяти особа,

яка має повну загальну середню

освіту або здобуде її в поточному

навчальному році та зареєструвалася

відповідно до встановлених вимог.



НАЙЧИСЛЕННІШІ КАТЕГОРІЇ 

УЧАСНИКІВ ЗНО-2022:

Особи, які мають отримати оцінки

з ДПА (особи, які завершують

здобуття повної загальної середньої

освіти в 2022 році).

Випускники минулих років (особи,

які вже отримали повну загальну

середню освіту в попередні роки).



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, німецька мова,

французька мова. Докладніше…

* 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.

ПРЕДМЕТИ ЗНО

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=650


КАЛЕНДАР ЗНО-2022

Фізика 23 травня

Хімія 26 травня

Українська мова, українська мова

і література
31 травня

Математика, математика 

(завдання рівня стандарту)
3 червня

Іспанська мова, німецька мова, 

французька мови
6 червня

Англійська мова 7 червня

Історія України 10 червня

Географія 14 червня

Біологія 17 червня



ПРОГРАМИ ЗНО

Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме 

програмам ЗНО, затвердженим наказами 

Міністерства освіти і науки України 

від 26 червня 2018 року № 696, 

від 20 грудня 2018 року № 1426, 

від 04 грудня 2019 № 1513

https://testportal.gov.ua/zno-2022/


За запитом учасників, завдання 

сертифікаційних робіт з історії України, 

математики, біології, географії, фізики 

та хімії буде перекладено 

кримськотатарською, молдовською, 

польською, російською, румунською 

й угорською мовами

МОВА ТЕСТІВ



МОЖЛИВА КІЛЬКІСТЬ ТЕСТУВАНЬ ДЛЯ 

УСІХ КАТЕГОРІЙ УЧАСНИКІВ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від

5 травня 2021 року № 498 кожен зареєстрований учасник має

право за рахунок коштів державного бюджету пройти

тести щонайбільше з п’яти навчальних предметів*.

* Якщо учасник / учасниця бажатиме скласти більше п’яти

навчальних предметів, він / вона зможе зробити це за кошти фізичних і
юридичних осіб. Оголошення вартості платної послуги щодо проведення
зовнішнього оцінювання з історії України, іноземних мов (англійської,
іспанської, німецької, французької), біології, географії, фізики та хімії
відбудеться не пізніше 14 січня 2022 року.

https://ips.ligazakon.net/document/view/RE36304?an=2


Де взяти інформацію щодо 

предметів ЗНО, які потрібно скласти 

для вступу до закладу вищої

або фахової передвищої освіти?

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків татворчих

конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього

ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного,

фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті,

фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної

загальної середньої освіти визначено в додатку 4 УМОВ

ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 2022

РОЦІ.

У 2022 році при вступі до закладів вищої освіти

прийматимуться сертифікати ЗНО 2019, 2020, 2021 та 2022

років у будь-яких комбінаціях на вибір вступника.

https://osvita.ua/consultations/bachelor/10025/?fbclid=IwAR3ntP2BTSt1T4MLwcOpY-Rx_kKtuPLKB5OPKYJCRfbAMIyOlWHY0_AtEnQ
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-umov-prijomu-na-navchannya-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-v-2022-roci?fbclid=IwAR0zAzf078IVS0IusDYUWv6kw-XCO5SNYhrsLTQtP9uSqLZe3F7YJt78dV4


ДЛЯ ВСТУПУ ДО вишу для навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має

подати сертифікати ЗНО з трьох конкурсних

предметів (двох – у випадку проведення творчого

конкурсу).

Якщо ж як конкурсний предмет встановлено

іноземну мову, вступник матиме право подавати

сертифікат ЗНО однієї з іноземних мов (англійська,

німецька, французька або іспанська) на власний

розсуд.

https://osvita.ua/consultations/bachelor/10025/?fbclid=IwAR3ntP2BTSt1T4MLwcOpY-Rx_kKtuPLKB5OPKYJCRfbAMIyOlWHY0_AtEnQ


ЗНО&ДПА 

ТАОСОБЛИВОСТІ

ДЕЯКИХ

ТЕСТОВИХ РОБІТ 





Тестові зошити з усіх предметів ЗНО, окрім математики

(завдання рівня стандарту, містять у собі завдання, які

дозволяють (за умови їх виконання та подолання порогу

склав / не склав) отримати результат ЗНО за шкалою 100-200

балів, отже, надають можливість вступати до закладів вищої

освіти.

Радимо під час проходження ЗНО намагатися

виконати якомога більше завдань (краще усі) – навіть

якщо предмет обрано лише для проходження ДПА!



Тести з математики

Тест з математики

Тест з математики 

(завдання рівня стандарту)*

Завдання рівня стандарту

який містить

За результатами виконання

завдань учасники ЗНО 

Особам, які мають отримати оцінку

з ДПА, вивчають математику на рівні стандарту 

і бажають отримати лише результат ДПА

Особам, які мають отримати:

- оцінку з ДПА та вивчають математику на

профільному рівні;

- результат ЗНО з математики для вступу до

закладів вищої освіти

потрібно обрати

ОТРИМУЮТЬ

оцінку з ДПА 

(1-12 балів за 

шкалою рівня 

стандарту)

НЕ ОТРИМУЮТЬ

результат ЗНО 

за шкалою 

100-200 балів 

потрібно обрати

оцінку з ДПА (1-12 балів за шкалою рівня стандарту) 

за результатом виконання 

завдань рівня стандарту

*Ті, хто вивчав математику на рівні стандарту, –

завдання 

рівня 

стандарту*

завдання

профільного 

рівня*

За результатами виконання

завдань учасники ЗНО отримують

оцінку з ДПА (1-12 балів за шкалою 

профільного рівня) за результатом виконання 

завдань рівня стандарту та профільного рівня

*Ті, хто вивчав математику на профільному рівні, –

результат ЗНО за шкалою 100-200 балів 

(за умови подолання порогу склав / не склав)

УСІ –

який містить



Тести з іноземних мов 

завдань 

рівня стандарту*

Тести з іноземних мов (англійської, 

іспанської, німецької, французької)

завдань

профільного рівня*

результат ЗНО за шкалою 100-200 балів 

(за умови подолання порогу склав / не склав)

оцінку з ДПА (1-12 балів за шкалою рівня стандарту) за 

результатом виконання завдань рівня стандарту
* Оцінки з ДПА

визначаються 

тільки для осіб, 

які завершують 

здобуття

повної загальної 

середньої освіти 

в 2022 році та 

мають складати ДПА 

у формі ЗНО  

складаються із

*Ті, хто вивчав іноземну мову на рівні стандарту, –

За результатами виконання 

завдань учасники ЗНО отримують

*Ті, хто вивчав іноземну мову на профільному рівні, –

оцінку з ДПА (1-12 балів за шкалою профільного рівня) 

за результатом виконання завдань рівня стандарту та профільного рівня

УСІ –



* Профільний та стандартний рівні
завдань в тестових зошитах з математики та
іноземних мов існують лише для
визначення оцінки з ДПА. Вони залежать
від рівня вивчення цих предметів у закладі
освіти, відомості про який вносяться до бази
даних зовнішнього оцінювання перед
початком процесу реєстрації на ЗНО.



оцінку з ДПА 

з української мови 

(за шкалою 1-12 балів)

ОСОБИ,

ЯКІ МАЮТЬ

СКЛАСТИ ДПА -

Тест з української мови і літератури

завдань 

з української мови

Тест з української мови і літератури

завдань
з української літератури

складається із

За результатом виконання 

завдань учасники ЗНО отримують

результат ЗНО** 

за шкалою 100-200 

балів з української 

мови (за умови 

подолання порогу 

склав / не склав

у межах субтесту 

з української мови)

результат ЗНО** 

за шкалою 

100-200 балів

з української мови 

і літератури

(за умови подолання 

порогу склав / не склав)

УСІ – УСІ –



** РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО 

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

За підсумками проходження ЗНО з української мови

і літератури встановлюються результати за рейтинговою шкалою 100–200

балів з:

української мови (за умови подолання порогу "склав / не склав"

у межах субтесту з української мови);

української мови і літератури (за умови подолання порогу

склав / не склав).

Тобто учасник, який подолав поріг "склав / не склав"

і з української мови і літератури, і з субтесту з української мови, отримує

2 результати за шкалою 100-200 балів.

Під час вступу до закладів вищої освіти, замість результатів ЗНО

з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього

оцінювання з української мови і літератури.



РЕЄСТРАЦІЯ

НА ЗНО-2022



ТЕРМІНИ РЕЄСТРАЦІЇ 

ДЛЯ УЧАСТІ В ЗНО-2022

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ЗНО-2022 

триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року

Керівники закладів освіти зможуть

подати документи учнів (слухачів,

студентів), які складатимуть ДПА

у формі ЗНО, до 1 березня 2022 року.



СКОРОЧЕНИЙ АЛГОРИТМ 

РЕЄСТРАЦІЇ НА ЗНО

1. Визначитися з тим, які предмети ЗНО потрібні

для складання ДПА та/або вступу до закладу вищої освіти.

2. Ознайомитися з нормативними вимогами та підготувати

комплект реєстраційних документів.

3. Подати комплект реєстраційних документів

у встановлені терміни до ДпРЦОЯО.

4. Отримати сертифікат ЗНО-2022. Сертифікат ЗНО-2022

є документом, що підтверджує факт реєстрації для участі в ЗНО

та надсилається учаснику поштою.



ЩО НЕОБХІДНО ВРАХУВАТИ ПІД ЧАС 

ВИБОРУ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ:

Категорія 

учасників ЗНО
Вимоги нормативних документів

Особи, які 

складатимуть 

ДПА 

у формі ЗНО

Необхідність зарахування результатів

із чотирьох предметів ЗНО як результатів

з ДПА.

Особи, які в поточному або попередньому

календарному році отримали сертифікат (диплом)

міжнародного мовного іспиту рівня В-1 і вище (для

тих, хто вивчає іноземну мову на рівні стандарту),

В-2 і вище (для тих, хто вивчає іноземну мову на

поглибленому рівні), за цим документом мають

право зарахувати ДПА (без зарахування результату

ЗНО) з іноземної мови.

Перелік конкурсних предметів для вступу

на навчання до закладів вищої освіти

(за потреби).

Випускники 

минулих років

Перелік конкурсних предметів для вступу

на навчання до закладів вищої освіти.

https://osvita.ua/consultations/bachelor/10025/?fbclid=IwAR3ntP2BTSt1T4MLwcOpY-Rx_kKtuPLKB5OPKYJCRfbAMIyOlWHY0_AtEnQ
http://osvita.ua/consultations/bachelor/10025/




ТИПОВИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ 

особи, яка має отримати 

оцінки з ДПА

Заповнена
реєстраційна

картка

Копія 
паспорта

(або «книжечки»,
або ID-картки)

Список осіб, 
які проходитимуть 
ДПА у формі ЗНО

(додається до 

загального пакета 

документів 

закладу освіти)



ТИПОВИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ 

випускника минулих років

Заповнена

реєстраційна

картка

Копія 

паспорта

(або «книжечки»,

або ID-картки)

Копія документа

про повну загальну

середню освіту





Документом, що підтверджує реєстрацію,

є Сертифікат ЗНО-2022 (Сертифікат).

Сертифікат є обов’язковим документом для

допуску в пункти проведення ЗНО, у ньому

проставляють відмітки про проходження тестувань.

Також Сертифікат містить номер та PIN-код,

які потрібні для входу до інформаційної сторінки

учасника ЗНО.

СЕРТИФІКАТ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНА  СТОРІНКА

Інформаційна сторінка містить у собі

реєстраційні дані особи, з неї учасник / учасниця ЗНО

роздруковує запрошення-перепустку до пунктів

зовнішнього оцінювання, а після проходження

тестування – Інформаційну картку з результатами. Вхід

на власну інформаційну сторінку можливий через сайт

Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО)

www.testportal.gov.ua або сайти регіональних центрів.

https://zno.testportal.com.ua/info/login
https://zno.testportal.com.ua/info/login
https://zno.testportal.com.ua/info/login
https://testportal.gov.ua/


ПУНКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗНО

ТА ЗАПРОШЕННЯ-ПЕРЕПУСТКА

ЗНО проводиться в пунктах зовнішнього незалежного

оцінювання, що створюються на базі закладів загальної

середньої, професійної (професійно-технічної), фахової

передвищої, вищої освіти.

Місце, дата та час проведення ЗНО зазначаються

в запрошенні-перепустці.

Запрошення-перепустка НЕ надсилатиметься поштою –

її потрібно роздрукувати зі своєї інформаційної сторінки.

Запрошення-перепустки буде розміщено на інформаційних

сторінках учасників / учасниць ЗНО не пізніше 29 квітня 2022

року.

https://zno.testportal.com.ua/info/login
https://zno.testportal.com.ua/info/login


РЕЗУЛЬТАТИ

ЗНО



• РЕЙТИНГОВОЮ ШКАЛОЮ 100-200 БАЛІВ – для усіх

учасників ЗНО, які подолали поріг «склав / не склав»;

• КРИТЕРІАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 1-12 БАЛІВ – для осіб,

які завершують здобуття повної загальної середньої

освіти в 2022 році та обрали цей навчальний предмет

для проходження ДПА у формі ЗНО (поріг «склав /

не склав» не встановлюється).

РЕЗУЛЬТАТИ З ПЕВНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗА:



Результат ЗНО відсутній –

«не склав». 

Не може бути використаний 

для вступу до ЗВО.

Результат ЗНО за шкалою 

від 100 до 200 балів. 

Використовується 

для вступу до ЗВО

РЕЗУЛЬТАТ ДПА ВІД 1 ДО 12 БАЛІВ. 

Використовується для отримання документа 

про повну загальну середню освіту. 

Не використовується для вступу до закладів вищої 

та фахової передвищої освіти.



Зошити з тестовими завданнями однакові

для всіх учасників ЗНО (окрім зошита

з математики (завдання рівня стандарту),

який існує лише для визначення результату

ДПА).

Особи, які складатимуть ДПА, матимуть два

результати:

- оцінку з ДПА;

- результат за шкалою 100-200 балів

(за умови подолання порогу склав /

не склав).

Випускники минулих років отримують

результат за шкалою 100-200 балів

(за умови подолання порогу склав /

не склав).



Розміщення на інформаційних

сторінках учасників ЗНО результатів

зовнішнього оцінювання:

фізика, хімія – до 7 червня 2022 року;

українська мова, українська мова і література –

до 24 червня 2022 року;

математика, математика (завдання рівня

стандарту), географія – до 27 червня 2022 року;

іноземні мови, історія України, біологія – до 30

червня 2022 року.

https://zno.testportal.com.ua/info/login


ДОДАТКОВА 

СЕСІЯ ЗНО



Щороку для осіб, які з поважних причин не мають

можливості взяти участь в основній сесії ЗНО, проводиться

додаткова сесія. Додаткова сесія відбудеться у термін з 23 червня

2022 року до 15 липня 2022 року (графік буде оприлюднено

до 31 січня 2022 року).

Особливості подання документів для проходження

зовнішнього оцінювання під час додаткової сесії

визначають Умови участі в додатковій сесії зовнішнього

незалежного оцінювання, що 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…

ДОДАТКОВА СЕСІЯ ЗНО

https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Umovy-uchasti-v-dodatkovij-sesiyi-2021.pdf
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=845


ЗВІЛЬНЕННЯ 

ВІД ЗНО / ДПА



ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПРОХОДЖЕННЯ 

ДПА У ФОРМІ ЗНО 

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ МОЖУТЬ БУТИ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ЗНО ТА ПРОЙТИ ДПА В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ,

ЯКЩО ВОНИ*:

- мають захворювання або патологічний стан, зазначений у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути

перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки

України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції

України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до закладу освіти одного з документів або копії

документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я

України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних

іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837), та НЕ РЕЄСТРУВАЛИСЯ для проходження зовнішнього незалежного

оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів);

- за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти отримали відмову в реєстрації для

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови

подання до закладу освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації N 086-3/о "Медичний

висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання",

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року

N 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, та відповідного витягу із

протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Строки атестації таких здобувачів освіти в закладі освіти визначаються наказом керівника закладу освіти.

Особам категорій, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за їх заявою може бути
одноразово перенесено атестацію на наступний рік з унесенням відповідних змін до індивідуального навчального плану.

Особи, які за станом здоров'я не можуть проходити атестацію в закладі освіти, звільняються від неї відповідно до Інструкції

про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів

за станом здоров'я, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони

здоров'я України від 01 лютого 2013 року N 72/78, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за N

288/22820.

*Витяг з Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від

07.12.2018 № 1369 "Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16#n4
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29837.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29837.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29839.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE22820.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32979.html


ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 

ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО* 

ДО УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ за результатами вступних іспитів

з певного(их) конкурсного(их) предмета(ів) допускаються:

1. Особи, які не брали участь в основній та додатковій сесіях

ЗНО-2022 з цього(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність

захворювання або патологічного стану, що може бути перешкодою для

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, зазначеного

в Переліку захворювань та патологічних станів, – у разі подання

до приймальної комісії закладу вищої освіти одного із документів,

зазначених у відповідному наказі* (підпункт 1 пункту 2 ).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі

за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их)

предмета(ів), з яких не брали участі в основній та додатковій сесіях

ЗНО-2022, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 років

(у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

*Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29
серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N
1707/29837 та розділу VIII Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16/print#n36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#Text
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29837.html
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/9990/


2. Особи, яким за рішенням регламентної комісії

при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено

в реєстрації для участі в ЗНО-2022, через неможливість створення

особливих (спеціальних) умов, – у разі подання до приймальної

комісії закладу вищої освіти копії форми № 086-3/о, завіреної

підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі

оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру

оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу

засідання регламентної комісії при регіональному центрі

оцінювання якості освіти.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі

за результатами вступних іспитів 2022 року та/або зовнішнього

незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях

за їх вибором).

*Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29

серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N
1707/29837 та розділу VIII Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 

ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО* 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1709-16
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29837.html
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/9990/


ПРО НАС

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) організовує 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

(ДпРЦОЯО), 

Поштова адреса: вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083

Телефони: (068)151-16-43, (056)790-24-99 Сайт: https://www.dneprtest.dp.ua

e-mail: rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua

Сторінки: «Facebook» «Дніпропетровський РЦОЯО»

«Instagram» «ЗНО Дніпро / Запоріжжя»,

«Telegram» «ЗНО Дніпро / Запоріжжя»

Загальне керівництво ЗНО здійснює Український центр оцінювання 

якості освіти (УЦОЯО, вул. Володимира Винниченка, 5, м. Київ, 04053, тел.: 

(044) 486-09-62, e-mail: org@testportal.gov.ua, zno_info@testportal.gov.ua, 

сайт: www.testportal.gov.ua) 

https://dneprtest.dp.ua/cms/
mailto:rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua
https://www.facebook.com/zno.dnepr/
https://www.instagram.com/zno_dnepr_official/
https://t.me/zno2019dnepr
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/Programa_2020_ukr.mova.pdf

