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ДПА: 4 предмети “Українська мова” або
“Українська мова і література”

“Математика” 
(завдання рівня стандарту)

або “Математика”

Який тест обирати? Який тест обирати?

ЗНО: не більш як із 5 предметів 
(за рахунок коштів державного бюджету);

понад 5 предметів (за рахунок коштів
фізичних і юридичних осіб)

Терміни проведення:
23 травня - 15 липня 2022 р.

українська мова

математика

історія України
або

іноземна мова

один із предметів:

�

�

�
�

історія України

біологія

географія

фізика

�
�

хімія

іноземні мови

НЕ плануєте вступати до ЗВО НЕ плануєте вступати до ЗВО
або цей предмет для вступу не потрібен

� �

“Українська мова”

�
“Математика”

(завдання рівня стандарту)
“Математика”

для тих, хто вивчав її
на рівні стандарту

для тих, хто вивчав її
на профільному рівні

Плануєте вступати до ЗВО Плануєте вступати до ЗВО

� � �
“Українська мова” “Українська мова

і література”

(на окремі спеціальності*)

“Математика”

(на окремі спеціальності*)(на окремі спеціальності*)

* визначається в Умовах прийому на навчання
для здобуття вищої освіти в 2022 році

* визначається в Умовах прийому на навчання
для здобуття вищої освіти в 2022 році



Сидоренко Олександр
Леонідович Ми з вами

Хочете дізнатися більше?
Запрошуємо�

директор Харківського РЦОЯО
доктор соціологічних наук, професор,

член-кореспондент НАПН України

�

�

�

Телефон: (057) 705-15-64

Прийом громадян:
щоденно

(за попереднім записом)

Адреса:
майдан Свободи, 6, офіс 463,

м. Харків, 61022

�

�

�

Телефон інформаційної
підтримки: 

(057) 705-07-37
(097) 832-34-96

Електронна пошта:
office@zno-kharkiv.org.ua

Офіційний сайт:
zno-kharkiv.org.ua

� � �znokharkivcentr zno2022kh zno2022kh

Соціальні мережі:
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КАЛЕНДАР ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2022 
( НАКАЗ МОНУ ВІД 02.11.2021 №1166) 

23.05.2022 фізика 

26.05.2022 хімія 

31.05.2022 українська мова, 

українська мова і література 

03.06.2022 
математика,  

математика  
(завдання рівня стандарту) 

06.06.2022 
іспанська мова, 

німецька мова, 

французька мова 

07.06.2022 англійська мова 

10.06.2022 історія України 

14.06.2022 географія 

17.06.2022 біологія 

23.06.2022-
15.07.2022 

проведення додаткової сесії 
ЗНО 

(за окремим графіком) 
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РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗНО-2022 
 

 

ФОРМУВАННЯ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ДО 
ХРЦОЯО КОМПЛЕКТІВ 

РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ 
УЧНІВ (СЛУХАЧІВ, СТУДЕНТІВ) 

 
01.02.2022 - 01.03.2022 

 
 
 
 

РОЗМІЩЕННЯ НА ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СТОРІНКАХ ЗАПРОШЕНЬ-ПЕРЕПУСТОК 

ДЛЯ УЧАСТІ В ЗНО 
 

до 29.04.2022 
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ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО-2022 
на інформаційних сторінках учасників 

 

до 07.06.2022 
фізика 

хімія 

до 24.06.2022 
українська мова 

українська мова і література 

до 27.06.2022 

математика 

математика  
(завдання рівня стандарту) 

географія 

до 30.06.2022 

англійська мова 

іспанська, німецька, 
французька мови 

історія України 

біологія 
 



 

 

 

 

Телефон інформаційної підтримки: 
(057) 705 07 37, 097832 34 96 

 
Електронна пошта: 

office@zno-kharkiv.org.ua 

 

 

 

Для оперативного отримання інформації 
про ЗНО-2022 приєднуйтесь до соціальних 

мереж ХРЦОЯО: 
 

 

 

 

ЗНО2022 

zno2022kh 

@znokharkivcenter 


