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Мета конференції:  

обговорити актуальні проблеми, що стоять на заваді сучасного випускника 

закладу освіти щодо успішного вступу до ЗВО України; намітити спільні 

скоординовані дії щодо покращення результатів сертифікатів ЗНО-2022.  

 

Випускники-2022 та минулих років, учні старших класів і батьки мають 

унікальну можливість дізнатися про: 

 особливості підготовки, проведення, перебігу загальнодержавного 

ЗНО в 2022 році (аспекти, тенденції, проблеми, перспективи); 

 правила вступу до ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в 2022 

році;  

 новації вступної кампанії в 2022 році. 

 
Організатори конференції:  

 Київський регіональний центр оцінювання якості освіти;  

 Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

Національної академії педагогічних наук України; 

 ТОВ «Видавництва Ранок». 

 

  



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Початок роботи конференції о 15:00 онлайн. 

Підключення на платформі ZOOM за посиланням: 

https://zoom.us/j/93054367316?pwd=dlNhbXd5V2l3ZFc1RzZJV3cxUFVaZz09 

Ідентифікатор конференції: 930 5436 7316 

Код доступу: 358429 

Порядок денний 
 

1. Привітання учасникам конференції 

Ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Кириченко Микола Олексійович, член-кореспондент Національної 

академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри 

філософії і освіти дорослих. 

2. Презентація ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України 

Муранова Наталія Петрівна, проректор з навчально-педагогічної та 

освітньої діяльності та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор. 

3. Особливості підготовки та проведення загальнодержавного ЗНО в 

2022 році 

Паньків Галина Генріхівна, начальник методичного відділу Київського 

регіонального центру оцінювання якості освіти. 

4. ЗНО з української мови і літератури 2022: крок за кроком до 

високих результатів 

Літвінова Інна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, співавтор Інтерактивних довідників-практикумів із 

тестами «ЗНО-2022: Українська мова» та «ЗНО-2022: Українська 

література».  

5. Оригамі як інструмент підготовки до ЗНО з математики 

Захарійченко Юрій Олексійович, кандидат фізико-математичних наук, 

старший викладач кафедри математики Національного університету 

«Києво-Могилянська академія», співавтор посібника «ЗНО 2022: 

Математика».  

6. Новації вступної кампанії в 2022 році 

Драгунова Віра Валентинівна, заступник директора ННІМП з навчально-

виховної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

https://zoom.us/j/93054367316?pwd=dlNhbXd5V2l3ZFc1RzZJV3cxUFVaZz09


РЕГЛАМЕНТ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

Доповідь до  15  хвилин 

Інформація до  5  хвилин 

Повідомлення  до 3  хвилин 

 

Робоча мова: українська. 

 

 

Контактна інформація: 
 

Адреса: 04053 м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а, 

(станція метро «Лук’янівська») 

Консультаційний центр приймальної комісії, 

 корпус 3, І поверх;  каб. 1.9,   

тел. (044) 481 38 44; (044) 484 34 98, vstupumo@uem.edu.ua 

 

 

Офіційний сайт УМО:  http://umo.edu.ua 

Офіційний Е-mail: dzvoumo@gmail.com  

 

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: 

https://www.facebook.com/umo.edu.ua 

https://www.facebook.com/vstupUMO 

Instagram: https://instagram.com/university_of_edu_management_ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvvxuIWlbzpWtE1pFjPoVcA 

 

 

 

Крокуємо до успіху разом! 
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