
ЗНО&ДПА ТА

ОСОБЛИВОСТІ

ДЕЯКИХ

ТЕСТОВИХ

РОБІТ 





Тестові зошити з усіх предметів ЗНО,

окрім математики (завдання рівня стандарту,

містять у собі завдання, які дозволяють

(за умови їх виконання та подолання порогу

склав / не склав) отримати результат ЗНО за

шкалою 100-200 балів, отже, надають

можливість вступати до закладів вищої освіти.

Радимо під час проходження ЗНО

намагатися виконати якомога більше завдань

(краще усі) – навіть якщо предмет обрано

лише для проходження ДПА!



Тести з математики

Тест з математики

Тест з математики 

(завдання рівня стандарту)*

завдання

рівня стандарту

який містить

За результатами виконання

завдань учасники ЗНО 

Особам, які мають отримати оцінку

з ДПА, вивчають математику на рівні

стандарту і бажають отримати лише

результат ДПА

Особам, які мають отримати:

- оцінку з ДПА та вивчають математику на

профільному рівні;

- результат ЗНО з математики для вступу до

закладів вищої освіти

потрібно обрати

ОТРИМУЮТЬ

оцінку з ДПА 

(1-12 балів за 

шкалою рівня 

стандарту)

НЕ 

ОТРИМУЮТЬ

результат 

ЗНО 

за шкалою 

100-200 балів 

потрібно обрати

оцінку з ДПА (1-12 балів за шкалою рівня стандарту) 

за результатом виконання 

завдань рівня стандарту

*Ті, хто вивчав математику на рівні стандарту, –

завдання 

рівня 

стандарту*

завдання

профільного 

рівня*

За результатами виконання

завдань учасники ЗНО отримують

оцінку з ДПА (1-12 балів за шкалою 

профільного рівня) за результатом виконання 

завдань рівня стандарту та профільного рівня

*Ті, хто вивчав математику на профільному рівні, –

результат ЗНО за шкалою 100-200 балів 

(за умови подолання порогу склав / не склав)

УСІ –

який містить



Тести з іноземних мов 

завдань 

рівня 

стандарту*

Тести з іноземних мов (англійської, 

іспанської, німецької, французької)

завдань

профільного 

рівня*

результат ЗНО за шкалою 100-200 балів 

(за умови подолання порогу склав / не склав)

оцінку з ДПА (1-12 балів за шкалою рівня стандарту) за 

результатом виконання завдань рівня стандарту
* Оцінки з ДПА

визначаються 

тільки для осіб, 

які завершують 

здобуття

повної загальної 

середньої освіти 

в 2022 році та 

мають складати ДПА 

у формі ЗНО  

складаються із

*Ті, хто вивчав іноземну мову на рівні стандарту, –

За результатами виконання 

завдань учасники ЗНО отримують

*Ті, хто вивчав іноземну мову на профільному рівні, –

оцінку з ДПА (1-12 балів за шкалою профільного рівня) 

за результатом виконання завдань рівня стандарту та профільного рівня

УСІ –



* Профільний та стандартний рівні
завдань в тестових зошитах з математики та
іноземних мов існують лише для визначення
оцінки з ДПА. Вони залежать від рівня
вивчення цих предметів у закладі освіти,
відомості про який вносяться до бази даних
зовнішнього оцінювання перед початком
процесу реєстрації на ЗНО.



оцінку з ДПА 

з української мови 

(за шкалою 1-12 
балів)

ОСОБИ,

ЯКІ МАЮТЬ

СКЛАСТИ ДПА -

Тест з української мови і літератури

завдань 

з української мови

Тест з української мови і літератури

завдань
з української

літератури

складається із

За результатом виконання 

завдань учасники ЗНО отримують

результат ЗНО** 

за шкалою 100-200 

балів з української 

мови (за умови 

подолання порогу 

склав / не склав

у межах субтесту 

з української мови)

результат ЗНО** 

за шкалою 

100-200 балів

з української мови 

і літератури

(за умови подолання 

порогу склав / не склав)

УСІ – УСІ –



** РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО 

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

І ЛІТЕРАТУРИ

За підсумками проходження ЗНО з української мови

і літератури встановлюються результати за рейтинговою

шкалою 100–200 балів з:

• української мови (за умови подолання порогу "склав / не

склав" у межах субтесту з української мови);

• української мови і літератури (за умови подолання порогу

склав / не склав).

Тобто учасник, який подолав поріг "склав /

не склав" і з української мови і літератури,

і з субтесту з української мови, отримує 2 результати за

шкалою 100-200 балів.

Під час вступу до закладів вищої освіти, замість результатів

ЗНО з української мови можуть використовуватися результати

зовнішнього оцінювання з української мови і літератури.


