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ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 

(ЗНО)  це оцінювання результатів навчання, здобутих 

на певному освітньому рівні, яке здійснює спеціально 

уповноважена державою установа. 

Відповідно до статті 45 Закону України «Про 

вищу освіту» ЗНО результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти, 

використовують для прийому до вищих навчальних 

закладів (ВНЗ) на конкурсній основі.  



ЗНО проводиться  

за кошти державного 

бюджету  

та є безкоштовним  

для його учасників  



У Дніпропетровській та Запорізькій 

областях проведення ЗНО організовує 

Дніпропетровський регіональний центр 

оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО).  

Загальне керівництво ЗНО  здійснює 

Український центр оцінювання якості 

освіти (УЦОЯО).  
  



  Учасниками ЗНО є випускники 

загальноосвітніх навчальних закладів 

(ЗНЗ) системи загальної середньої освіти 

поточного та минулих років, які 

отримали повну загальну середню 

освіту та планують вступати до ВНЗ 

України. 
  



ІІ. Терміни 

проведення  

та предмети 

ЗНО 2016 



  

ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ ЗНО 2016: 
(затверджено Наказом МОНУ від 14.09.2015 № 923) 

1. Українська мова і література  

2. Історія України  

3. Математика  

4. Біологія 

5. Географія 

6. Фізика  

7. Хімія 

8. Англійська мова 

9. Іспанська мова 

10. Німецька мова 

11. Російська мова 

12. Французька мова.    



  

Календар ЗНО 2016 

Дата Предмет ЗНО 

05.05.2016 Українська мова і література 

11.05.2016 Математика 

13.05.2016 Історія України 

03.06.2016 Російська мова 

06.06.2016 Іспанська мова 

07.06.2016 Англійська мова 

08.06.2016 Німецька мова 

09.06.2016 Французька мова 

10.06.2016 Біологія 

13.06.2016 Фізика 

15.06.2016 Географія 

17.06.2016 Хімія 



  Відповідно до листа Міністерства освіти і науки 

України від 20.10.2015 № 1/11-15239 у 2016 році ЗНО 

проводитиметься за програмами, затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки України від 

01.10.2014 № 1121 «Про програми зовнішнього 

незалежного оцінювання для осіб, які бажають 

здобувати вищу освіту на основі повної загальної 

середньої освіти». 



  

Характеристики тестів 

Назва предмета  Кількість завдань 

Максимальна 

кількість тестових 

балів 

Час  на 

виконання (хв.) 

Українська мова   

і література 
58 

63 ДПА 
180 

104 за усі завдання 

Історія України  60 
47 ДПА 

150 
94 за усі завдання 

Математика 33 
52 ДПА 

180 
62 за усі завдання 

Біологія 50 76 120 

Географія 58 92 150 

Фізика 34 56 180 

Хімія 50 80 150 

Російська мова 51 88 150 

Англійська мова 43 56 120 

Німецька мова 43 56 120 

Французька мова 43 56 120 

Іспанська мова 43 56 120 



  

Зверніть увагу! На сайті ДпРЦОЯО (www.dneprtest.dp.ua) у  розділі 

«Підготовка до ЗНО» розміщено  інформаційні матеріали,  які допоможуть Вам 

підготуватися до ЗНО, а також систематизувати та підвищити рівень знань із 

відповідних предметів!   



  

У 2016 році  

не використовуватимуться 

тести  поглибленого рівня 

складності 



  Тестові завдання ЗНО укладають державною 

мовою.  

За бажанням особи такі завдання надаються 

мовою національних меншин (кримськотатарською, 

молдовською, польською, російською, румунською, 

угорською), якщо цією мовою здійснюють навчання в 

системі загальної середньої освіти (крім завдань з 

української мови і літератури, російської мови та 

іноземних мов). 



  

Кожен учасник ЗНО матиме 

право скласти не більш ніж 

чотири тестування 



ІІІ. ЗНО  

та ДПА 



  

Перелік навчальних предметів, з яких  

проводиться державна підсумкова атестація (ДПА)  

випускників ЗНЗ ІІІ ступеня у 2015/2016 навчальному році* 

№ 

з/п 

Назва навчального 

предмета 

Форма 

проведення ДПА 
Примітка 

1. Українська мова** У формі ЗНО 

2. Іноземна мова*** 
У навчальних 

закладах 

3. 

Математика**** 

У формі ЗНО 

 

Випускник має право 

обрати або історію 

України, або 

математику незалежно 

від профілю 

навчального закладу,  

у якому він навчається. 

Історія України***** 

*Перелік затверджено наказом МОН України від 8 жовтня 2015 

року № 1050  «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти 

і науки України від 16 вересня 2015 року № 940» 



  

***За інформацією МОН України  

під час проведення ДПА з іноземних 

мов, крім запропонованих тестових 

завдань, буде проведено аудіювання.  



  

**Для всіх випускників ЗНЗ 2016 року результати ЗНО з української мови 

і літератури зараховуватимуться як оцінки за ДПА, що визначатимуться на підставі 

кількості балів, набраних за виконання завдань лише з української мови. 



  

****Завдання сертифікаційної роботи з математики № 29, 30, 33 не 

враховуватимуться для визначення оцінки за ДПА. 



  

*****Сертифікаційна робота з історії України укладається відповідно до затверджених програм 

ЗНО і буде містити завдання відповідно до всієї навчальної програми загальної середньої освіти з 

історії України, а для визначення результату ДПА буде використано лише першу частину тесту, 

яка містить завдання, що охоплюють період Історії України ХХ – початку ХХІ ст.  



  Випускник ЗНЗ має право скласти 

сертифікаційну роботу і з історії 

України, і з математики, але результат 

лише однієї із них буде зарахований як 

ДПА.  

Планується, що під час реєстрації 

випускник матиме можливість обрати, 

результат якої сертифікаційної роботи 

буде зарахований йому як ДПА. 
 



  

Оголошення результатів ЗНО  

з предметів тестування, які 

зараховуються як ДПА, відбудеться 

до 26 травня. 



  Відповідно до чинних нормативних 

документів особам, які навчаються у 

ПТНЗ / ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації 

(технікуми, коледжі, медичні та музичні 

училища тощо), не потрібно складати 

ДПА за курс повної загальної середньої 

освіти у 2015/2016 році у форматі ЗНО. 



ІV. Реєстрація  

для участі в ЗНО 2016 



  

Реєстрація для участі  

у ЗНО 2016 триватиме  

з 01 лютого 2016 року  

до 04 березня 2016 року 



  Перед початком реєстрації для участі в 

ЗНО 2016 потрібно визначитися з тим, які 

саме предмети потрібні для вступу до  

обраного ВНЗ на ту чи ту спеціальність.  
Перелік предметів, потрібних для вступу, 

затверджується Правилами прийому кожного 

окремого ВНЗ до 01 грудня 2015 року та розміщується 

на офіційному веб-сайті ВНЗ*. 

*Пункт 1 розділу ІV Наказу МОН України від 15 

жовтня 2015 року № 1085 «Про затвердження 

Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2016 році» 



V. Визначення 

результатів ЗНО  



  
У 2016 році для вступу до ВНЗ 

абітурієнти подають сертифікати ЗНО 

виключно 2016 року (сертифікати 

ЗНО, видані в попередні роки, під час 

нової вступної кампанії не 

враховуватимуться).  



  ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ЗНО 2016 буде встановлюватися поріг 

«склав/не склав» для кожного з предметів 

тестування, тобто та кількість тестових 

балів, яку може набрати мінімально 

підготовлений абітурієнт.  



ОСНОВНА ІДЕЯ МЕТОДУ ЗАСТОСУВАННЯ 

ПОРОГОВИХ БАЛІВ 

 

шкала знань  

Концепція 

«мінімально 

потрібного 

обсягу знань» 

 

На кожному засіданні 

експерти встановлюють 

мінімальну кількость 

(суму) тестових балів, які 

за виконання тесту може 

отримати абітурієнт із 

мінімальним  

рівнем знань 



  Учасники ЗНО, які НЕ МАТИМУТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ЗНО (отримають результат «не склав») з навчальних 

предметів, що визначені МОН України як обов’язкові, 

до проходження ЗНО з інших навчальних предметів не 

допускатимуться.  

Учасники тестування, які не подолають «поріг»  

з інших предметів, не зможуть використати результати 

ЗНО з цих предметів для вступу до ВНЗ. 



  
Усі АБІТУРІЄНТИ, РЕЗУЛЬТАТИ ЯКИХ БУДУТЬ 

ВИЩИМИ ЗА «ПОРОГОВИЙ БАЛ», отримають оцінку за 

шкалою 100–200 балів.  

Таким чином, результати абітурієнтів, які подолали «поріг», 

займуть відповідне місце на рейтинговій шкалі в діапазоні від 

100 до 200 балів, тобто абітурієнти, які матимуть рейтинговий 

результат 100 та більше балів, отримають право на участь у 

конкурсному відборі під час прийому до ВНЗ. 

100 200 



  

ВНЗ самостійно визначає мінімальне 

значення кількості балів сертифіката  

із загальноосвітнього предмета, з яким 

вступник допускається до участі  

в конкурсі. 



VІ. ПРОБНЕ  

ЗНО 2016  



  
ЗАПРОШУЄМО УЧНІВ 10-х*, 11-х 

КЛАСІВ, А ТАКОЖ ВИПУСКНИКІВ 

МИНУЛИХ РОКІВ взяти участь у 

пробному зовнішньому незалежному 

оцінюванні! 

*Радимо учням 10-х класів починати 

обирати ВНЗ та спеціальність уже зараз! 

Якщо Ви вже почали готуватися до 

складання ЗНО, пропонуємо цикл пробних 

тестувань розподілити на два роки та 

мати можливість пройти всі потрібні 

тестування під час пробних ЗНО. 



  
ПРОБНЕ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ 

ОЦІНЮВАННЯ (далі – пробне ЗНО, пробне 

тестування) – це добровільне тестування осіб, які 

мають намір вступати до ВНЗ України.  

Пробне тестування проводиться за кошти 

фізичних (юридичних) осіб**.  

**Вартість одного тестування буде 

оголошено до початку реєстрації на 

пробне тестування. 

Право проведення пробного ЗНО  

в Дніпропетровській та Запорізькій областях 

надано виключно  

Дніпропетровському регіональному центру 

оцінювання якості освіти. 



  

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПРОБНОГО ЗНО відповідають програмам ЗНО, 

укладаються Українським центром оцінювання якості освіти і є максимально 

наближеними до тих, що будуть надані під час основного ЗНО.  

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО – пункти тестування – створюються 

лише в тих адміністративно-територіальних одиницях, де зареєструвалася певна 

кількість абітурієнтів на кожен день тестування. 

 

ПРОБНЕ ЗНО ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ: 

– взяти участь у процедурі проведення ЗНО; 

– психологічно адаптуватися до основної сесії 

ЗНО; 

– ознайомитися з різними формами тестових 

завдань;  

– розрахувати час роботи із тестовими зошитами; 

– потренуватися в заповненні бланків відповідей; 

– визначити власний рівень знань; 

– скорегувати підготовку до ЗНО. 

 

УЧАСНИКИ ПРОБНОГО ЗНО 

ОТРИМУЮТЬ: 

– зошит(-ти) із тестовими завданнями 

пробного ЗНО; 

– бланк(-ки) відповідей; 

– бланки з правильними відповідями та 

методику визначення результатів (після 

завершення процедури пробного 

тестування). 

Для 89 % опитаних першокурсників 

пробне тестування стало запорукою 

успішного проходження  ЗНО. 



  
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ  

ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОБНОМУ ЗНО  

буде можливо у термін  

з 05 січня 2016 року  

до 30 січня 2016 року  

на нашому сайті   

www.dneprtest.dp.ua.  

УВАГА! Зареєстровані особи 

матимуть доступ до онлайн-

тестування! 



  

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО 2016 

Дата проведення Предмет тестування*** 

02 квітня 2016 року українська мова і література**** 

09 квітня 2016 року 

історія України****, математика****, 

біологія, географія, фізика, хімія, 

англійська мова, німецька мова, іспанська 

мова, російська мова, французька мова.  

***Предмети тестування, зазначені в один день, 

розпочинаються одночасно, тому неможливо бути присутнім в 

один і той же час на кількох тестуваннях. 

****У 2016 році державну підсумкову атестацію (ДПА) з 

української мови, математики або історії України (на вибір 

випускника) складають випускники загальноосвітніх навчальних 

закладів у формі ЗНО.  



  
ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЧАС  

І МІСЦЕ ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРОБНОГО ЗНО 

(ЗАПРОШЕННЯ) для осіб, які 

зареєструються та вчасно 

сплатять вартість тестування 

(-вань) буде розміщено  

на нашому сайті на 

інформаційних сторінках 

«Особистий кабінет учасника 

пробного ЗНО»  

12 березня 2016 року 



  У ДЕНЬ ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРОБНОГО ЗНО допуск особи до 

пункту пробного тестування 

здійснюватиметься за наявності 

таких документів: 

– паспорта (свідоцтва про 

народження); 

– запрошення для участі в пробному 

ЗНО; 

– квитанції (чека) про сплату 

вартості послуг за проведення 

пробного ЗНО. 



  

РЕЗУЛЬТАТИ пробного ЗНО визначають самі 

учасники пробного ЗНО за допомогою 

інформаційного бюлетеня із відповідями на тестові 

завдання та схеми підрахунку тестових балів, які 

надаються їм після завершення процедури 

проведення пробного ЗНО в пункті тестування 

Учасникам пробного ЗНО надано можливість визначити власні 

результати пробного тестування за рейтинговою шкалою 100–200 балів 

(для отримання результату за рейтинговою шкалою учаснику потрібно 

скористатися спеціальним сервісом, який буде розміщено в «Особистому 

кабінеті учасника пробного ЗНО» до 02 квітня 2016 року).  

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ,  що результати пробного ЗНО  

не  використовуються  

для участі в конкурсі під час вступу до ВНЗ! 



  

Бажаємо успіхів  

та дякуємо за увагу! 


