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Учасники ЗНО: 

Випускники загальноосвітніх 

навчальних закладів (ЗНЗ) поточного 

та минулих років, які отримали повну 

загальну середню освіту та планують 

вступати до ВНЗ у 2016 році



У 2016 році для вступу до вищого

навчального закладу (ВНЗ) абітурієнти

подають сертифікати ЗНО

лише 2016 року.



Кожен учасник ЗНО має право скласти тести
не більше ніж із чотирьох навчальних предметів з 

переліку:
 Українська мова і література (обов’язковий предмет)
 Історія України
 Математика
 Біологія
 Географія
 Фізика
 Хімія
 Англійська мова
 Іспанська мова
 Німецька мова
 Російська мова
 Французька мова

Завдання сертифікаційних робіт із усіх 

предметів ЗНО в 2016 році будуть 

одного рівня складності.



ДПА у формі ЗНО

Для випускників ЗНЗ 2016 року результати

зовнішнього незалежного оцінювання з

української мови і літератури - обов’язковий

предмет;

математики або історії України (період ХХ –

початок ХХІ століття) - за вибором випускника

зараховуватимуться як оцінки за ДПА. 

ЗНО з іноземних мов буде проведено у

форматі 2015 року.



Програми ЗНО 2016

Зовнішнє незалежне оцінювання у 

2016 році проводитиметься за 

програмами ЗНО-2015, 

затвердженими наказом Міністерства

освіти і науки України від 01.10.2014 

№ 1121



Реєстрація для участі в ЗНО триватиме 

з 1 лютого до 4 березня 2016 року

Графік проведення зовнішнього незалежного

оцінювання:

 05 травня українська мова і література

 11 травня математика

 13 травня історія України

 03 червня російська мова

 06 червня іспанська мова

 07 червня англійська мова

 08 червня німецька мова

 09 червня французька мова

 10 червня біологія

 13 червня фізика

 15 червня географія

 17 червня хімія



Додаткова сесія

 14 червня українська мова і література

 16 червня математика

 21 червня історія України

 22 червня російська мова

 23 червня англійська мова

 23 червня іспанська мова

 24 червня німецька мова

 24 червня французька мова

 29 червня біологія

 30 червня фізика

01 липня географія

 04 липня хімія



Визначення результатів ЗНО:

 для визначення результатів ЗНО-2016 за

шкалою 100-200 балів для кожного з

предметів тестування встановлюється поріг

«склав/не склав», тобто кількість тестових

балів, яку може набрати мінімально

підготовлений абітурієнт

 для результатів ДПА у шкалі 1-12 балів поріг

«склав/не склав» не визначається



Пробне ЗНО 

Реєстрація

з 5 по 30 січня 2016 року на сайтах регіональних

центрів оцінювання якості освіти

Графік проведення 

2 квітня – з української мови і літератури;

9 квітня – з англійської, німецької, іспанської, 

французької, російської мов, біології, географії, 

історії України, математики, фізики, хімії



Регіональні центри оцінювання якості освіти

Донецький регіональний центр оцінювання
якості освіти - тимчасово розташований в

м. Слов’янськ

Зміни регіонів обслуговування

Одеський регіональний центр оцінювання 
якості освіти

Регіони: Одеська, Кіровоградська області

Херсонський регіональний центр оцінювання 
якості освіти

Регіони: Херсонська, Миколаївська області, 
Автономна Республіка Крим, місто Севастополь



◦ Сайт Українського центру оцінювання якості 

освіти: http://testportal.gov.ua

◦ Електронна пошта: org@testportal.com.ua

◦ Телефон: (044) 486-09-62 

Поштова адреса: вул. Володимира

Винниченка (Юрія Коцюбинського), 5, 

◦ м. Київ, 04053


