
Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» публічною є відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана 

або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, 

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень. 

Запит на отримання публічної інформації може подаватися запитувачем до Українського 

центру оцінювання якості освіти в будь-який із вказаних способів: усно, письмово, 

телефоном, факсом чи листом на електронну пошту. 

Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.  

Запит на інформацію повинен містити: 

 прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу 

електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо такий є); 

 загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого 

зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 

 спосіб отримання інформації; 

 підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може 

використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації. 

Додатково: Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Українському 

центрі оцінювання якості освіти. 

Поштова адреса Українського центру оцінювання якості освіти: вул. Володимира 

Винниченка, 5, м. Київ, 04053 

Телефон: (044) 486-09-62 

Адреса електронної пошти: zno_info@testportal.gov.ua 

1 лютого розпочалася реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2022 

року. Випускники вже ознайомилися з Умовами прийому до закладів вищої освіти, 

визначилися з переліком тестувань, які проходитимуть у травні – червні, та активно 

готуються до важливих випробувань у їхньому житті – випускних і вступних іспитів. 

Як підготуватися й успішно пройти ЗНО та які ресурси можуть бути корисними для 

майбутніх учасників тестування? 

Передусім варто ознайомитися з матеріалами розділу «Підготовка. ЗНО-2022», тут подано 

докладний опис усіх предметів ЗНО: 

 за якою програмою потрібно готуватися; 

 зі скількох тестових завдань складається сертифікаційна робота;  

 скільки часу відведено на тест; 

https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/zapyt-1.pdf
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/nakaz_36.pdf
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/nakaz_36.pdf
mailto:zno_info@testportal.gov.ua
https://testportal.gov.ua/zno-2022/


 як оцінюють різні типи завдань. 

Для тренування доречно використовувати тести минулих років, розміщені в розділі 

«Підготовка. Тести минулих років», де їх згруповано за предметами й роками. Виконання 

завдань сертифікаційних робіт попередніх років не тільки дає змогу діагностувати рівень 

набутих компетентностей, а й повправлятися у виконанні різних типів тестових завдань, 

допоможе виробити власну стратегію ефективної роботи під час проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання. Для засвоєння і закріплення окремих тем стануть у пригоді 

короткі тематичні онлайн-тести, розміщені на сайті Львівського регіонального центру 

оцінювання якості освіти. 

Щоб не розгубитися у вирі інформації, не зайвим буде ознайомитися з Путівником учасника 

ЗНО — своєрідним довідником, який дасть відповідь на будь-яке запитання, що може 

виникнути до, під час або після тестування. 

Не варто залишати поза увагою і відеоматеріали, розміщені на YouTube-каналі Українського 

центру. З них ви дізнаєтеся, які обов’язкові предмети ДПА, як зареєструватися для участі в 

ЗНО і в які терміни, на що варто звернути увагу під час реєстрації кожній категорії учасників, 

як відбувається ЗНО, отримаєте поради експертів щодо особливостей виконання завдань 

сертифікаційних робіт. 

Зовнішнє оцінювання проводиться з метою забезпечення прав осіб на рівний доступ до вищої 

освіти та оцінювання відповідності результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти, державним вимогам. 

Участь у зовнішньому оцінюванні може взяти особа, яка має повну загальну середню 

освіту або здобуде її в поточному навчальному році та зареєструвалася відповідно до 

встановлених вимог. 

Зовнішнє оцінювання проводиться щороку з використанням технологій педагогічного 

тестування. Завдання сертифікаційних робіт укладаються Українським центром відповідно до 

програм зовнішнього оцінювання з певних навчальних предметів.  

Строки організації та проведення зовнішнього оцінювання, перелік навчальних предметів, з 

яких проводиться зовнішнє оцінювання, та мов національних меншин, якими здійснюється 

переклад текстів, визначаються наказами Міністерства освіти і науки України.  

Учасникам зовнішнього оцінювання створюються рівні умови шляхом стандартизації 

процедур проведення зовнішнього оцінювання. 

Для учасників з особливими освітніми потребами в пунктах зовнішнього оцінювання 

створюються особливі (спеціальні) умови для проходження оцінювання.  

Результатом зовнішнього оцінювання є кількісна оцінка рівня навчальних досягнень 

учасника зовнішнього оцінювання. 

Результати зовнішнього оцінювання використовуються: 

 для визначення конкурсного бала під час відбору осіб, які вступають на навчання до 

закладів вищої освіти для отримання ступеня молодшого бакалавра, бакалавра 
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(магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на 

основі повної загальної освіти; 

 як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної 

середньої освіти; 

 для визначення стану функціонування системи загальної середньої освіти та 

прогнозування її подальшого розвитку. 

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 державної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання. 

Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання 

завдань сертифікаційної роботи, розроблених Українським центром для відповідного 

предмета, та схем оцінювання завдань відкритою форми з розгорнутою відповіддю.  

Рішення про встановлення порога «склав / не склав» ухвалює експертна комісія з визначення 

рейтингової оцінки. З урахуванням установленого порога «склав / не склав» здійснюється 

генерування таблиці за шкалою 100-200 балів. 

Таблиці за шкалою 1-12 балів розробляються та ухвалюються експертною комісією з 

визначення оцінки рівня навчальних досягнень. 

Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється шляхом їх 

розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання: 

 з української мови і літератури, математики, історії України, англійської, іспанської, 

німецької, французької мов – не пізніше ніж через 25 календарних днів після 

проведення зовнішнього оцінювання із зазначених предметів;  

 з інших предметів – не пізніше ніж через 14 календарних днів. 

Результати зовнішнього оцінювання у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів 

передаються Українським центром до відповідного реєстру в Єдиній державній електронній 

базі з питань освіти. 

 

 


