
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2016 РОКУ 

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ 

Хто має складати зовнішнє 

незалежне оцінювання у 2016 році? 

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2016 році мають 

складати випускники загальноосвітніх навчальних закладів 

для здобуття документа про отримання повної загальної 

середньої освіти та вступу до вищих навчальних закладів 

(ВНЗ) України на конкурсній основі у поточному році. 

Випускники ПТНЗ, ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації 

(технікумів, коледжів тощо), інші особи, які вже отримали 

(або отримають у поточному навчальному році) повну 

загальну середню освіту (атестат) та мають бажання 

вступати до ВНЗ України у 2016 році. 

Чи потрібно сплачувати кошти 

за проходження  ЗНО? 

ЗНО проводиться за кошти державного бюджету та є 

безкоштовним для його учасників. Але Українським центром 

оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами 

проводиться пробне ЗНО, яке проводиться за кошти фізичних 

(юридичних) осіб. 

В які терміни буде проводитися ЗНО 

у 2016 році? 

ЗНО буде проводитися з 05 травня до 10 липня 2016 року. 

Конкретні дати проведення тестування будуть визначені 

пізніше. 

З яких предметів буде проводитися ЗНО 

у 2016 році? 

ЗНО у 2016 році буде проводитися з 12 навчальних 

предметів: української мови і літератури, історії України, 

математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з 

англійської, німецької, іспанської, французької та російської 

мов. 

Коли почнеться реєстрація для участі 

в ЗНО-2016? 
Реєстрація почнеться 01 лютого 2016 року і триватиме до 04 

березня 2016 року. 

Як обирати предмети під час 

реєстрації для складання ЗНО? 

Перед тим, як почати реєстрацію для участі в ЗНО-2016, 

потрібно визначитися з тим, які саме предмети необхідні 

для вступу в обраний ВНЗ на ту чи ту спеціальність. Перелік 

предметів, необхідних для вступу, затверджується Правилами 

прийому кожного окремого ВНЗ до 15 грудня 2015 року та 

розміщується на офіційному веб-сайті ВНЗ. 

Скільки тестувань можна скласти під час 

ЗНО-2016? 
Кожен учасник ЗНО матиме право скласти не більш ніж 

чотири тестування. 

Якою мовою укладають сертифікаційні 

роботи ЗНО? 

Завдання сертифікаційної роботи ЗНО укладають 

державною мовою. За бажанням особи такі завдання 

надаються мовою національних меншин, якщо цією мовою 

здійснюють навчання в системі загальної середньої освіти 

(крім завдань з української мови і літератури, російської мови 

та іноземних мов). 

Чи будуть під час ЗНО-2016 сертифікаційні 

роботи 2-х рівнів складності (базового та 

поглибленого)? 

У 2016 році не планується використання сертифікаційних 

робіт поглибленого рівня складності. 

Чи всі учасники ЗНО можуть 

подавати документи для участі у 

конкурсі до ВНЗ? 

Не всі. Лише ті, хто пройде поріг «склав» з кожного 

конкурсного предмета. Поріг «склав/не склав» (мінімальна 

кількість (суми) тестових балів встановлюватиметься 

експертним шляхом з кожного навчального предмета окремо. 

Отримання достатньої кількості балів (подолання порогу 

«склав»/«не склав») дає учаснику ЗНО право на участь у 

конкурсному відборі під час прийому до ВНЗ. 

Якщо учасник ЗНО не подолав поріг «склав/не 

склав» сертифікаційної роботи з української 

мови і літератури, чи допустять його до інших 

тестів? 

Учасники ЗНО, які отримають результат «не склав» 

з української мови і літератури, не допускатимуться до 

проходження ЗНО з предметів, які проводитимуться в червні! 



Результати з яких предметів ЗНО 

зараховують як результати 

державної підсумкової атестації для 

випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів? 

Як результати державної підсумкової атестації (далі – 

ДПА) випускникам загальноосвітніх навчальних закладів 

(далі – ЗНЗ) зараховуються: українська мова, історія 

України (період  ХХ – початок ХХІ століття) або 

математика на вибір випускника. Випускник має право 

обрати або історію України, або математику незалежно від 

профілю навчального закладу, у якому він навчається. 

Чим відрізнятиметься формат проведення 

ЗНО з іноземних  мов від  формату  проведення  

ДПА у випускному класі загальноосвітніх 

навчальних закладів? 

За інформацією МОН України  під час проведення ДПА з 

іноземних мов, крім запропонованих тестових завдань, буде 

проведено аудіювання.  

Результати ЗНО з історії України 

зараховують як результати ДПА лише за 

період ХХ – початок ХХІ століття, чи будуть 

в тесті ЗНО питання інших періодів? 

Сертифікаційні роботи ЗНО з історії України укладаються 

відповідно до затверджених програм ЗНО і будуть містити 

завдання відповідно до всієї навчальної програми 
загальної середньої освіти з історії України, а для 

визначення результату ДПА буде використано лише 

частину завдань тесту. 

Чи можна випускнику ЗНЗ скласти і історію 

України, і математику в цьому році, якщо він 

обрав лише один з цих предметів як ДПА? 

Випускник ЗНЗ має право скласти тести ЗНО і з історії 

України, і з математики, але лише один з цих тестів буде 

зарахований як ДПА. 

Чи будуть відомі результати виконання 

сертифікаційних робіт, які зараховуються як 

ДПА, до випускних вечорів? 

Оголошення результатів ЗНО з предметів тестування, які 

зараховуються як ДПА, відбудеться до 26 травня. 

Чи необхідно особам, які навчаються у ПТНЗ / 

ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (технікуми, 

коледжі, медичні та музичні училища тощо), 

складати ДПА за курс повної загальної 

середньої освіти у 2015/2016 році у форматі 

ЗНО?  

Відповідно до чинних нормативних документів не потрібно. 

Чи будуть у 2016 році чинними сертифікати 

попередніх років? 

Під час вступної компанії 2016 року абітурієнти 

подаватимуть до приймальних комісій сертифікат ЗНО, 

виданий у 2016 році (сертифікати ЗНО, видані в попередні 

роки, у новій вступній кампанії не враховуватимуться). 

Що таке пробне ЗНО? Чи планується 

його проведення у 2016 році? 

Пробне ЗНО – це добровільне тестування осіб, що мають 

намір вступати ВНЗ України, яке дає можливість 

ознайомитися з процедурою проведення ЗНО, оцінити 

ступінь своєї підготовленості.  

Пробне тестування у 2016 році буде проводитися 02 квітня 

(українська мова та література), 09 квітня (решта предметів). 

Реєстрацію на пробне ЗНО буде проведено з 05 до 30 січня 

2016 року. Відповідна функція буде відкрита на нашому сайті 

www.dneprtest.dp.ua. 

Усю необхідну інформацію щодо ЗНО можна отримати на сайті ДпРЦОЯО www.dneprtest.dp.ua  

або за телефоном (056) 790–24–99, а також у соціальній мережі «ВКонтакте» в групі ЗНО 2015.  

Офіційна група ДпРЦОЯО (http://vk.com/zno_dnepr) або в соціальній мережі 

 «Facebook» (https://www.facebook.com/zno.dnepr?ref=hl) 

 

 


