


Інформаційно-
роз’яснювальна робота 

- це: 

впровадження заходів 
щодо підвищення 
поінформованості 

громадськості 

забезпечення 
постійного прозорого та 
всебічного висвітлення 
питань щодо організації 

та проведення ЗНО 

Мета інформаційної 
кампанії  

інформування 
громадськості про 

питання, пов’язані з 
організацією та 

проведенням ЗНО у 
2022 році  

 

Серед першочергових 
завдань інформаційної 

кампанії  

роз’яснення процедур, 
застосовуваних на 
етапах підготовки, 

реєстрації та 
проходження ЗНО 

різними категоріями 
учасників  



Порядок проведення  ЗНО  

у 2022 році 

Інформування громадськості щодо 
термінів , порядку реєстрації, 

особливостей проведення ЗНО-2022 

Інформування педагогічної 
громадськості щодо методико-

технологічних аспектів підготовки 
до ЗНО-2022 

Інформування учнівської та 
батьківської громадськості щодо 
особливостей участі в ПЗНО-2022 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ 
РОБОТИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2022 



керівниками 
закладів освіти, 

особами, 
відповідальними за 
організацію ЗНО в 

органах управління 
освітою,  

класними 
керівниками 
(кураторами), 

учителями-
предметниками 

учнівською та 
батьківською 
громадськістю  

Інформаційно-роз’яснювальна робота на рівні установ системи освіти:  

робота в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої освіти з :  



Заходи інформаційно-роз’яснювальної роботи (очні та онлайн) 

РЕГІОНАЛЬНІ ОБЛАСНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ 

навчально-методичні інструктивно-методичні інформаційно-роз’яснювальні 

Інтернет-конференції 

    Семінари-наради 

   Семінари-практикуми 

Громадські слухання 

Тематичні класні години 

    Батьківські збори  

Тематичні теле-радіопередачі 

Години віртуального спілкування з 
ОРЦОЯО 



Інформувати учасників ЗНО-2022 про 

порядок реєстрації на ЗНО 

Процедура реєстрації 

 

Інформувати про: 

 терміни та порядок реєстрації 

 результати реєстрації 

 реєстраційне повідомлення 

 алгоритм отримання запрошення-

перепустки на інформаційній 

сторінці 

 інформаційний бюлетень 

порядок проведення ЗНО 

Ознайомити з процедурою  

проведення ЗНО на етапі: 

 допуску до пункту 

тестування 

 проведення ЗНО в 

аудиторії 

 завершення тестування 

апеляції 

Порядок подання учасниками 

апеляційних заяв щодо: 

 відмови в реєстрації 

 порушення під час 

проведення ЗНО  

 результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання  
 



Засоби інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

 



сайт ОРЦОЯО 

(www.test-center.od.ua)  
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На сайтах УЦОЯО та ОРЦОЯО можна отримати відповіді на питання, які 
можуть виникнути в здобувача освіти під час підготовки до ЗНО-2022  

Як швидко та якісно отримувати новини щодо 
ЗНО-2022 

Терміни проведення ЗНО-2022 

ЗНО-2022: на що варто зважати, готуючись до 
тестування 

Пробне ЗНО-2022: дати, реєстрація 



Сайт УЦОЯО http://testportal.gov.ua  





Готуючись до ЗНО, необхідно 

ознайомитися з характеристиками 

сертифікаційних робіт 



Сайт ОРЦОЯО: 

www.test-center.od.ua  
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З метою якісного інформування абітурієнтів сайт Одеського 

регіонального центру оцінювання якості освіти  

 (www.test-center.od.ua) повністю адаптований  

для всіх видів пристроїв 
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Найбільш популярні у відвідувачів рубрики сайту ОРЦОЯО 



Шановні колеги! 

  Ви є головним джерелом  інформації про особливості проведення 

ЗНО в закладах освіти.  

 Просимо вас використовувати  матеріали, розміщені на сайтах 

УЦОЯО та ОРЦОЯО  під час проведення батьківських зборів, тематичних 

класних годин та інших форм  інформаційно-роз’яснювальної роботи у 

вашому закладі, що сприятиме підвищенню якості підготовки до ЗНО-2022 

та до проведення ДПА в формі ЗНО.  





Для того, щоб знизити рівень тривоги з приводу процедури ЗНО,                          

варто пройти пробне ЗНО! 
 

 

Такий досвід допоможе:  
 

1) ознайомитися з: 

 організаційними умовами проведення тестування 

 порядком доступу до пункту тестування і робочого місця 

 особливостями роботи із бланками відповідей 

 структурою та змістом тестових зошитів 

2) а також з’ясувати:  

рівень своїх навчальних 
досягнень  

і, як наслідок, уникнути 
зайвого хвилювання та 

зосередитися під час 
основної сесії саме на 

виконанні тестових завдань. 



Сайт ОРЦОЯО: 

www.test-center.od.ua  

до 20.12.2021 
Оголошення вартості послуги 

із проведення пробного ЗНО 
05.01-22.01.2022 

Реєстрація осіб, які 

Виявили бажання брати 

участь у пробному ЗНО  

  

 

 

 

до 10.03.2022 
Розміщення інформації про час 

і місце проходження пробного 

ЗНО на інформаційних 

сторінках учасників ПЗНО  

 
 

 

 

 

Пробні тести з біології, географії, 

історії України, математики, 

математики (завдання рівня 

стандарту), фізики, хімії буде 

перекладено кримськотатарською, 

молдовською, польською, 

російською, румунською, угорською 

мовами 

http://www.test-center.od.ua/
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Дати проведення ПЗНО-2022 
(наказ УЦОЯО від 20.10.2021 р. № 141)  

з української мови, 
української мови і літератури 

– 19 березня   

 

з історії України, математики, 
математики (завдання рівня 

стандарту), біології, географії, фізики, 
хімії, а також з іноземних мов 

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



Створення умов для завантаження 
учасниками ПЗНО зошитів, що 

містять пробні тести з: 

української мови, української 
мови і літератури 

19.03.2022 

біології, географії, історії України, 
математики, математики (завдання рівня 

стандарту), фізики, хімії, англійської, 
іспанської, німецької, французької мов 

26.03.2022 



Організація роботи та створення умов для 
введення учасниками відповідей до сервісу 

«Визначення результатів пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання» з: 

української мови, української 
мови і літератури 

з 19.03 до 21.03.2022 

біології, географії, історії України, 
математики, математики (завдання рівня 

стандарту), фізики, хімії, англійської, 
іспанської, німецької, французької мов 

з 26.03 до 28.03.2022 



Оприлюднення правильних відповідей до 
завдань ПЗНО з: 

української мови, української 
мови і літератури  

22.03.2022 

біології,  географії, історії України, 
математики, математики (завдання рівня 

стандарту), фізики, хімії, англійської, 
іспанської, німецької, французької мов 

29.03.2022 



Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, 
які введуть свої відповіді на спеціальному 

сервісі, буде оприлюднено на їхніх 
інформаційних сторінках «Особистий 

кабінет учасника ПЗНО» 

з української мови, української 
мови і літератури  

25.03.2022 

з біології, географії, історії України, 
математики, математики (завдання рівня 

стандарту), фізики, хімії, англійської, 
іспанської, німецької, французької мов 

01.04.2022 



Стежте за новинами у соціальних мережах 

Facebook, а також на каналі YouTube 

Детальна інформація щодо особливостей проведення  

ЗНО-2022 розміщена на офіційних сайтах Українського 

центру www.testportal.gov.ua  та Одеського регіонального 

центру оцінювання якості освіти http://test-centr.od.ua  
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Сподіваємося, що наша інформація була 

для Вас корисною! БАЖАЄМО УСПІХІВ! 


