
• НМК ПТО у Житомирській 

•  області 





 



Українська мова (усі завдання) 

АБО  

Українська мова і література  

(субтест «атестаційні завдання») 

Математика за підсумками виконання тестової роботи  з 

математики (завдання рівня стандарту) або з математики   

(субтест «атестаційні завдання» – для осіб, які 

вивчали математику на рівні стандарту, увесь тест – 

для осіб, які вивчали математику на профільному рівні) 

Один із переліку навчальних предметів, із яких проводиться 

ЗНО 

Особливості ДПА – ЗНО -2022 Результати 

ЗНО із 

чотирьох 

предметів 

зараховуютьс

я  як 

результати 

ДПА (за 

шкалою 1-12 

балів) для 

осіб, які у 

2022 році 

завершують 

здобуття 

повної 

загальної 

середньої 

освіти  

Історія України  

(субтест «період ХХ – початку ХХІ ст.) 
АБО  

Іноземна мова  

За вибором здобувача освіти) 



Реєстрація на ЗНО/ДПА 

• Міністерства освіти і науки України від 2 листопада 2021 

року № 1166 затверджено календарний план підготовки 

та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

2022 року. 

• Відповідно до наказу реєстрація осіб для участі у 

зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 1 лютого 

до 9 березня 2022 року. Керівники закладів освіти зможуть 

зареєструвати здобувачів освіти для проходження ДПА у 

формі ЗНО до 1 березня 2022 року.  

•  Зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх 

інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде 

зазначено час і місце проведення тестувань. 



  

Визначитися з тим, які предмети ЗНО потрібні для 

складання ДПА та/або вступу до закладу вищої 

освіти 

  
Ознайомитися з нормативними вимогами та підготувати 

комплект реєстраційних документів 

Отримати сертифікат ЗНО – 2022, який є 

документом, що підтверджує факт реєстрації для 

участі в ЗНО та надсилається учаснику поштою 

Алгоритм реєстрації на ЗНО 

Подати комплект реєстраційних документів до 

Вінницького РЦОЯО у встановлені терміни 



• Зміст сертифікаційних робіт 

відповідатиме програмам зовнішнього незалежного 

оцінювання, затвердженим наказами Міністерства 

освіти і науки України від 26 червня 2018 року №696, 

від 20 грудня 2018 року №1426, від 04 грудня 2019 

року №1513. 

 

https://testportal.gov.ua/zno-2021/


 Пробне тестування з української мови, української мови і 

літератури відбудеться 19 березня, з історії України, 

з математики, математики (завдання рівня стандарту), з 

біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних 

мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 26 

березня. У день проведення пробного ЗНО кожен 

зареєстрований учасник може скласти тест з одного 

навчального предмета   

Пробне ЗНО 

• Реєстрація 

для участі у 

пробному 

ЗНО-2022 

триватиме 

протягом 

5‒22 січня 

2022 року.  

  

• Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої 

відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на 

їхніх інформаційних сторінках 25 березня з української 

мови, української мови і літератури, 1 квітня — з інших 

навчальних предметів 


