
Нормативна база

Накази МОН України:

від 26.10.2015 № 1108 «Про підготовку до проведення в 2016 році зовнішнього

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної

середньої освіти»

від 05.11.2015 № 1143 «Про затвердження Календарного плану підготовки та 

проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

від 14.09.2015 № 923 «Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти»



Пробне ЗНО 2016

Оскільки метою пробного ЗНО є ознайомлення майбутніх абітурієнтів з процедурою проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, воно буде проведено з дотриманням процедур і технології 

проведення ЗНО в 2016 році.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проводиться тільки для зареєстрованих на нього осіб. 

Реєстрація на пробне ЗНО 2016 року триватиме з 

5 січня до 30 січня 2016 року.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проводиться на платній основі. 

Вартість одного пробного ЗНО для одного учасника складає 111 грн. 00 коп.

Реєстрація на пробне незалежне оцінювання здійснюється тільки в он-лайн режимі на сайті 

відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти 



Графік проведення пробного тестування:

2 квітня 2016 року - українська мова і 
література;

9 квітня 2016 року – історія України, 
математика, біологія, географія, фізика, хімія, 
англійська мова, іспанська мова, німецька мова, 
російська мова, французька мова.



Особливості ЗНО-2016:

 Для вступу до вищого навчального закладу дійсні 

сертифікати ЗНО лише 2016 року

 Реєстрація на ЗНО : лютий 2016 року

 Для проходження ЗНО можна обрати не більше чотирьох 

предметів

 Терміни проведення ЗНО : 5 травня – 10 липня



Предмети ЗНО-2016 Для випускників 2016 ЗНЗ

ЗНО=ДПА

українська мова і 

література 

історія України

математика 

біологія 

географія

фізика

хімія

англійська мова

іспанська мова

німецька мова

російська мова

французька мова

Українська мова та 

література
(обов'язково)

Історія України
(період XX- початок XXI століття)

Або математика
(на вибір учня)



Реєстрація для участі в ЗНО-2016 

з 1 лютого до 4 березня 2016 року



Дати проведення ЗНО 2016року:

Українська мова і 

література
5 травня (четвер)

Математика 11 травня (середа)

Історія України 13 травня (п’ятниця)

Російська мова 3 червня (п’ятниця)

Іспанська мова 6 червня (понеділок)

Англійська мова 7 червня (вівторок)

Німецька мова 8 червня (середа)

Французька мова 9 червня (четвер)

Біологія 10 червня (п’ятниця)

Фізика 13 червня (понеділок)

Географія 15 червня (середа)

Хімія 17 червня (п’ятниця)



Програми ЗНО, характеристики 

сертифікаційних робіт (тестів) із усіх 

предметів і критерії оцінювання завдань з 

розгорнутою відповіддю розміщені в 

розділі «Підготовка до ЗНО» на сайті 

УЦОЯО

http://testportal.gov.ua/prepare/


Назва предмета 

тестування

Кількість тестових 

завдань

Час відведений на 

виконання тесту, хвилин

Максимальна кількість 

балів за виконання усіх 

завдань тесту

Українська мова і 

література
58 180 104

Математика 33 180 62

Історія України 60 150 94

Фізика 34 180 56

Хімія 50 150 80

Біологія 50 120 76

Географія 58 150 92

Іноземні мови 

(англійська, німецька, 

французька, іспанська)

43 120 56

Російська мова 51 150 88

Характеристики сертифікаційних робіт ЗНО 

2016


