
Пробне ЗНО 2016 

Особливості ЗНО 2016 

та 



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 



  

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» 



  

**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. 



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  



  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.  



VІ. ПРОБНЕ  

ЗНО 2016  



  

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.  



  

Бажаємо успіхів  

та дякуємо за увагу! 


