До уваги випускників 2022 року та їх батьків!
Відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979, наказу Міністерства освіти і
науки України від 05.05.2021 № 498 «Деякі питання проведення в 2022 році незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
випускники закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня складатимуть ДПА з чотирьох
предметів у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
Відповідно до п. 8 Порядку проведення державної підсумкової атестації учні (екстерни)
вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів можуть пройти атестацію з усіх предметів,
визначених Міністерством освіти і науки України, за місцем навчання (за умови, що вони не
реєструвалися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні).
Державна підсумкова атестація в формі ЗНО проводитиметься з 23 травня до 17
червня (додаткова сесія з 23 червня до 13 липня).
ДПА учні складатимуть з 4 предметів (на ЗНО можна вибрати до 5 предметів
безкоштовно та додаткові за окрему оплату):
1.українська мова,
2. математика,
3. англійська мова або історія України
4. одного предмета за власним вибором з Переліку (історія України, англійська мова,
біологія, географія, фізика, хімія)
Алгоритм дій випускника:
Здаю ДПА в школі (не планую вступати до
Здаю ДПА в формі ЗНО (планую вступати до
ВНЗ в 2021 році)
ВНЗ в 2022 році)
1. Обрати предмети за вибором.
1. З’ясувати перелік необхідних
2. Повідомити класного керівника.
сертифікатів для вступу до ВНЗ.
3. З’явитися до школи в день ДПА.
2. Зареєструватися на ЗНО.
3. Подати до школи документи про
реєстрацію.
4. Отримати в школі сертифікатперепустку.
5. З’явитися в день ЗНО до пункту
тестування (з собою мати паспорт,
перепустку, сертифікат)

Зовнішнє незалежне оцінювання:
- кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного оцінювання має право скласти
тести не більш як із п’яти навчальних предметів із Переліку (більше предметів – за додаткову
плату);
- результати зовнішнього незалежного оцінювання з чотирьох предметів: українська мова,
математика, англійська мова або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття), а також
один навчальний предмет за вибором випускника зараховуються як результати державної
підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників
старшої школи закладів загальної середньої освіти 2022 року.
Реєстрація на ЗНО в школі буде проведена з 01.02.2022 по 18.02.2022. Зміни учасник
тестування може вносити до 09.03.22, пакет документів разом з раніше отриманим
сертифікатом надається випускником до школи невідкладно.
Реєстрація осіб, які братимуть участь у ЗНО, відбувається впродовж трьох етапів.
Етап 1. Формування та оформлення реєстраційної картки.(в пункті реєстрації в школі або
особисто на сайті http://testportal.gov.ua/registr/).
Графік роботи пункту реєстрації (приймальна):
Вівторок 11.00-17.00
Четвер 15.00-18.00
П’ятниця 11.00-14.00
З собою мати оригінал та копію 1 сторінки паспорта (ID лицева та зворотня сторона), 1
фотокартка 3х4

Етап 2. Надання пакету документів відповідальній особі школи. ( Ліпінська Вікторія
Володимирівна, приймальна)
Етап 3. Отримання в школі від регіонального центру Сертифіката зовнішнього незалежного
оцінювання (далі - Сертифікат) та інформаційних матеріалів.
На копіях документів, які подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення
документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис
особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.
Випускники, які із заздалегідь відомих поважних причин (як то навчання за
кордоном, участь у міжнародних конкурсах та змаганнях, неможливість бути на
підконтрольній Україні території тощо)не можуть взяти участь в основній сесії ЗНО повинні
одразу реєструватися на додаткову сесію. Для цього до вищезазначених документів треба
додати заяву про реєстрацію на додаткову сесію та документ, що підтверджує неможливість
участі у основній сесії (детальна інформація та зразок заяви за посиланням
http://testportal.gov.ua/dodsession/)
Школа після отримання реєстраційних документів від усіх випускників формує
список осіб, які проходитимуть ДПА у формі ЗНО, фіксує у списку випускників факт
відсутності через поважні причини (навчання за кордоном за програмою обміну, довготривала
хвороба, неможливість вчасно отримати реєстраційні документи тощо) комплекту
реєстраційних документів одного або декількох випускників, надсилає в установлені строки за
адресою відповідного регіонального центру засвідчений підписом керівника та печаткою
закладу список випускників і комплекти реєстраційних документів.
Особі, яка зареєстрована для проходження зовнішнього оцінювання (далі - учасник
зовнішнього оцінювання), регіональний центр виготовляє та надсилає реєстраційне
повідомлення учасника зовнішнього незалежного оцінювання. Випускникам поточного
навчального року всі матеріали висилаються за адресою закладу освіти, де вони
навчаються.
УВАГА! Відправлені індивідуально документи центром якості оцінювання не
розглядаються, не реєструються, назад не повертаються!
Результати ЗНО для врахування як результати ДПА будуть передані школі в 12-бальній шкалі
до 30.06.2022.

