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РЕЄСТРАЦІЯ для участі в основній сесії ЗНО/ДПА
основний період
01.02.2022‒ Щоб зареєструватися для участі в ЗНО, потрібно правильно обрати
реєстрації
09.03.2022 категорію, створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої

формується із використанням спеціального сервісу, розміщеного на
вебсайті УЦОЯО, підготувати комплект реєстраційних документів і
подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для
осіб, які 2022 року завершують здобуття повної загальної середньої
освіти) або надіслати його до відповідного регіонального центру
оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).
Обрання категорії особи
• особи, які 2022 року завершують здобуття повної загальної
середньої освіти (обов’язково складають ДПА):
✓ випускники шкіл
✓ учні (слухачі) ЗП(Пт)О
✓ студенти ЗВО (коледжів)
✓ випускники закордонних закладів освіти;
• випускники минулих років.
Вибір предметів ЗНО/ДПА
Особи, які 2022 року завершують здобуття повної загальної
середньої освіти, під час реєстрації мають обрати
4 навчальні предмети, з яких проходитимуть ДПА:
1) українська мова (обов’язково)
2) математика (обов’язково)
3) історія України (субтест «Історія України 1914 р.– початку
ХХІ ст.») або іноземна мова (англійська, німецька,
французька, іспанська) – на вибір випускника/випускниці
4) будь-який предмет із запропонованого переліку (історія України,
іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія) – на вибір
випускника/випускниці.
Обов’язкових предметів ЗНО немає, натомість особа, яка має
бажання вступати до ЗВО, має самостійно визначити, результати
яких тестів їй потрібні для вступу на ту чи ту спеціальність. Загальна
кількість навчальних предметів, які можна вибрати для
безоплатного проходження ЗНО, не повинна перевищувати 5.
Якщо учасник
/ учасниця бажатиме скласти більше п’яти
навчальних предметів, він / вона зможе зробити це за кошти
фізичних і юридичних осіб. У 2022 році, щоб додатково скласти одну
з іноземних мов (англійську, німецьку, іспанську або французьку)
потрібно буде сплатити 789 грн, вартість складання інших
навчальних предметів (історія України, географія, фізика, хімія чи
біологія) становитиме 354 грн.
Під час реєстрації потрібно окремо вибрати навчальні предмети, з
яких ви проходитимете державну підсумкову атестацію, щоб отримати
оцінки за шкалою 1–12 балів, і предмети, результати ЗНО з яких
потрібні вам для вступу до закладу вищої освіти (результати за шкалою
100–200 балів). Якщо якийсь з обов’язкових предметів, який ви маєте
складати для ДПА, не знадобиться вам для вступу, ви можете не
отримувати результат за шкалою 100-200 балів із цього предмета.
Комплект реєстраційних документів:
• копія паспорта
• фотокартка для документів розміром 3 х 4 см
• реєстраційна картка
• копія документа про повну загальну середню освіту (для осіб, які

здобули повну загальну середню освіту) або довідка з місця
навчання (для учнів (слухачів) ЗП(ПТ)О та студентів ЗВО, які
здобувають повну загальну середню освіту в 2022 році та не
проходять ДПА у формі ЗНО)
• медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов
для проходження ЗНО (за потреби).
Підтвердження факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат
учасника ЗНО, який надсилається в індивідуальному конверті разом з
реєстраційним повідомленням учасника ЗНО до закладу освіти (для
осіб, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої
освіти) / на адресу, зазначену в реєстраційній картці (для випускників
минулих років).

РЕЄСТРАЦІЯ для участі в додатковій сесії ЗНО/ДПА
основний період
01.02.2022‒ У межах цього періоду можуть подати документи особи, які не мають
реєстрації
09.03.2022 можливості пройти ЗНО під час основної сесії у зв’язку з тим, що:

додатковий
період реєстрації
(для окремих
категорій осіб)

реєстрація у
період
проведення
основної сесії

1) вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов
проходження ЗНО, що можуть бути забезпечені лише під час
додаткової сесії (наприклад, особи з порушеннями зору мають
можливість під час додаткової сесії пройти ЗНО з
використанням завдань, надрукованих рельєфно-крапковим
шрифтом Брайля, з української мови і літератури, математики,
історії України та біології);
2) належать до категорії осіб, які проживають на тимчасово
окупованій території тощо;
3) братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах
(змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо);
4) складатимуть державні іспити.
05.05.2022‒ У межах цього періоду можуть подати документи особи, які:
17.05.2022 1) є учасниками антитерористичної операції та/або брали участь у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях і не
зареєструвалися під час основного періоду реєстрації;
2) живуть на тимчасово окупованій території Автономної
Республіки Крим, міста Севастополь або на території Донецької
чи Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не
здійснюють своїх повноважень;
3) за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань,
слідчих ізоляторах;
4) мають проходити ДПА у формі ЗНО, але через поважні причини
не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації
(такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з
навчальних предметів, з яких їм буде зараховано результати ЗНО
як оцінки за ДПА).
23.05.2022– Особи, які в основний період реєстрації зареєструвалися для участі в
23.06.2022 основній сесії ЗНО, але з поважних (документально
підтверджених) причин не змогли взяти участь у ЗНО з
відповідного предмета, можуть взяти участь у додатковій сесії. Для
цього протягом 5 робочих днів з урахуванням дня проведення
тестування мають подати до регіонального центру заяву щодо участі
в додатковій сесії, копію сертифіката ЗНО та документ, що
підтверджує причину неучасті в основній сесії.

ЗАПРОШЕННЯ-ПЕРЕПУСТКА
Учасник ЗНО самостійно формує й роздруковує запрошенняРозміщення на
до
інформаційних
29.04.2022 перепустку зі своєї інформаційної сторінки на вебсайті УЦОЯО.
Доступ до інформаційної сторінки здійснюється за номером
сторінках учасників
сертифіката і PIN-кодом, зазначеним у ньому. У запрошенніЗНО запрошеньперепустці зазначено адреси пунктів тестування, де учасник
перепусток для
складатиме той чи інший предмет ЗНО.
участі в ЗНО

ПРОВЕДЕННЯ ЗНО
фізика
23.05.2022 Початок тестування —11.00
хімія
26.05.2022 Допуск до пункту ЗНО розпочинається за 45 хвилин та припиняється
за 10 хвилин до початку тестування.
українська мова/
українська мова і
література
31.05.2022
Учасника ЗНО не допустять до пункту ЗНО у разі: непред’явлення
математика/матем
сертифіката та/або документа, що посвідчує особу; запізнення.
атика (завдання
рівня стандарту)
03.06.2022
іспанська,
німецька,
06.06.2022
французька мови
англійська мова
07.06.2022
історія України
10.06.2022
географія
14.06.2022
біологія
17.06.2022
ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО/ДПА
Визначення результатів ЗНО з кожного навчального предмета передбачає такі етапи:
1) ухвалення ключів відповідей та схем оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю;
2) здійснення експертної оцінки завдань сертифікаційної роботи та підготовка висновків щодо порога
«склав / не склав»;
3) комп’ютерна обробка закодованих сертифікаційних робіт, а також документів пункту ЗНО;
4) перевірка екзаменаторами завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю в закодованих
сертифікаційних роботах;
5) визначення тестового бала кожного учасника ЗНО;
6) встановлення порога «склав / не склав», розроблення та затвердження таблиці відповідності тестових
балів рейтинговій оцінці; ухвалення таблиці відповідності тестових балів критеріальній оцінці;
7) переведення тестових балів у рейтингові оцінки за шкалою 100-200 балів та за шкалою 1-12 балів;
8) персоналізація (декодування) сертифікаційних робіт учасників ЗНО;
9) оголошення результатів ЗНО.
Результати з певного навчального предмета визначаються за:
✓ рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників, які подолали поріг «склав / не склав»
✓ критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників з числа випускників системи середньої освіти
поточного навчального року, які обрали цей навчальний предмет для проходження ДПА у формі ЗНО.

Установлення порога «склав/не склав»
Результати учасників ЗНО переводять у рейтингову шкалу від 100 до
фізика, хімія
до
06.06.2022 200 балів. Кожен предмет має свою кількість завдань, час на їхнє
виконання, встановлений після проведення ЗНО пороговий бал
українська мова/
«склав/не склав».
українська мова і
Пороговий бал визначається щороку експертно на основі як
література
до
23.06.2022 результату виконання тестових завдань, так і їхнього змісту й
складності.
математика,
до
географія
24.06.2022 Для ухвалення рішення експертна комісія з питань визначення
іноземні мови,
історія України,
біологія

до
29.06.2022

результатів ЗНО, що використовуються під час прийому до ЗВО, при
УЦОЯО спирається на висновок регіональних експертів, серед яких
учителі, викладачі ЗВО, науковці, а також бере до уваги дані
результатів усіх учасників тестування, «поріг вгадування»,
особливості викладання певних предметів у закладах освіти, напрями
підготовки, які є надважливими і які потрібно підтримати, а також
інші чинники, на які слід зважати.
Засідання експертної комісії транслюватимуться в режимі онлайн на
YouTube каналі Українського центру.
Відповідно до методики переведення тестових балів у бали за
шкалою 100-200 результат обраховується для кожного учасника

тестування, який подолав поріг «склав/не склав», при цьому
враховуються його/її рейтингове місце, а також відсоток набраних
балів. Відповідно шкали переведення залежать від результатів
оцінювання учасників поточного року.

Розміщення на інформаційних сторінках учасників результатів ЗНО/
передання закладам освіти результатів ДПА в електронному вигляді
У визначений Українським центром час на інформаційній сторінці
фізика, хімія
до
07.06.2022 буде розміщено результат ЗНО з певного предмета, сканкопії бланків
відповідей, картку результатів, у якій зазначено інформацію про
українська мова,
нарахування тестових балів за кожне завдання.
українська мова і
література
до
Після оголошення результатів останнього тестування основної сесії
24.06.2022 ЗНО учасник самостійно роздруковує зі своєї інформаційної сторінки
математика,
інформаційну картку результатів, що є додатком до Сертифіката.
математика
(завдання рівня
Відомості результатів ДПА за освітній рівень повної загальної
стандарту)
до
середньої освіти розміщуються в спеціальному сервісі «Кабінет
27.06.2022 керівника закладу освіти».
географія
іноземні мови,
історія України,
до
30.06.2022
біологія

Розгляд
апеляційних заяв

У разі виникнення сумніву стосовно об’єктивності оцінювання
із дня
оголошення сертифікаційної роботи учасник зможе протягом 5 календарних днів
результатів з урахуванням для офіційного оголошення результатів ЗНО з певного

предмета подати апеляційну заяву щодо результатів ЗНО.
Кожен учасник тестування також може бути присутнім під розгляду
апеляційної заяви.
За результатами повторних технічної та предметної перевірок
апеляційна комісія ухвалює одне з таких рішень:
✓ відмовити в задоволенні апеляційної заяви (результат, визначений
раніше, підтверджується);
✓ задовольнити апеляційну заяву (попередньо встановлений
результат буде змінено — збільшено / зменшено кількість балів).

ДОДАТКОВА СЕСІЯ
Проведення додаткової сесії – 23.06.2022‒15.07.2022 (за окремим графіком)
Оголошення результатів додаткової сесії ЗНО – до 20.07.2022
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗНО
Щороку УЦОЯО, підсумовуючи проведення ЗНО, розміщує на
Підготовка та
до
оприлюднення
19.08.2022 вебсайті статистичні дані тестувань основної сесії:
✓ портал відкритих даних містить знеособлені результати ЗНО;
звіту про
✓ офіційний звіт про проведення ЗНО: у першому томі
проведення ЗНО
оприлюднено матеріали, що стосуються підготовки та проведення
2022 року

ЗНО, зведені дані про реєстрацію осіб, дані щодо ДПА та ЗНО з
кожного навчального предмета; другий том присвячено
психометричним характеристикам сертифікаційних робіт ЗНО;
✓ регіональні дані результатів ЗНО – деперсоніфіковані узагальнені
дані про результати ЗНО на регіональному рівні (область, район,
місто, район міста) з кожного навчального предмета.

