
 
 
 

Громадські 
слухання 

“ЗНО - 2016” 

НВК №12 м. Рівного 

15 грудня 2015р. 



Мета проведення ГС 

 Провести роз’яснювальну роботу 
серед громадськості щодо порядку 
проведення у 2016 році ЗНО 
навчальних досягнень осіб, які 
виявили бажання вступити до ВНЗ 
України. 

  



План проведення 

1. Особливості проведення ЗНО-2016.  

2. Проведення ДПА. 

3.Пробне тестування. 

4.Реєстрація на основну сесію ЗНО – 
2016. 

5. Особливості ЗНО з англійської мови, 
математики, української мови. 

6. Умови прийняття до вишів. 

 

 



Нормативна база ЗНО-2016 
 Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 556-VI; 

 Постанова КМ України від 08.07.2015 №533 «Порядок 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 
моніторингу якості освіти»; 

 Накази Міністерства освіти і науки України:  

    - від 14.09.2015 № 923 «Деякі питання проведення в 2016 році 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 
зареєстрований у Мін'юсті України 28.09.2015 за №1152/27597 із 
змінами від 13.10.2015 №1078; 

• -  від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної 
підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної 
середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» із змінами від 
08.10.2015 р. №1050;  

• -  від 15.10 2015  № 1085 «Про затвердження Умов прийому до 
вищих навчальних закладів України у 2016 році». 
 



Особливості ЗНО - 2016 

 Прийом випускників до ВНЗ буде 
здійснюватись тільки за Сертифікатами 
ЗНО -2016. 

 12 предметів навчального плану 
затверджено наказом МОН для здачі 
ЗНО. 

 Прохідний бал знято та встановлено 
“пороговий бал” - “здав”, “не здав”. 

 Визначення пріоритетів. 
 ЗНО з української мови, історії України 

або математики буде зараховано як ДПА. 
 

 
 

 



Перелік предметів ЗНО - 2016: 
 

 1. Українська мова і література……… 05 травня 
     2. Математика…………………………..11 травня 
 3. Історія України ………………………   13 травня 
 
     4. Російська мова……………………….. 03 червня  
     5. Іспанська мова………………………..06 червня 
 6. Англійська мова………………………07 червня 
  7. Німецька мова………………………    08 червня 
     8. Французька мова……………….........09 червня 
 9. Біологія………………………………… 10  червня 
     10. Фізика…………………………………..13 червня 
 11. Географія……………………………… 15 червня  
 12. Хімія……………………………………..17 червня 
  
 

 



Важливо знати 
• Кожен учасник ЗНО  має право 

скласти тести не більш як із  

    чотирьох навчальних предметів 

 

Терміни проведення:  

 - з 05 травня до 10 липня   

 (з урахуванням додаткової сесії) 



Державна підсумкова атестація 

 ДПА для випускників  11-х класів буде проведено з 

 5 по 30 травня 2016 року з трьох предметів: 

 

 української мови (у формі зовнішнього 
незалежного оцінювання);  

 математики або історії України (у формі ЗНО, 
незалежно від профілю навчального закладу 
випускник має право обрати один із зазначених 
предметів); 

 

 іноземної мови (у навчальному закладі). 

 



Оцінювання ДПА у формі ЗНО 
  Результати ЗНО з української мови і 

літератури зараховуватимуться як оцінки за 
ДПА, що визначатимуться на основі 
кількості балів, набраних за виконання 
завдань лише з української мови. 

Результати ЗНО з математики (буде 
зараховано результат  завдань 1-28, 31, 32). 

Результати ЗНО з  історії України (завдання, 
які відповідають періоду ХХ – початку ХХІ 
століття). 



 Для того, щоб зарахувати 
результати ЗНО з математики або 
з історії України як ДПА, 
необхідно учням до  квітня 2016 
року написати заяву про вибір 
предмета. 



У сертифікатах учні  отримають   два 
результати з предметів (української 
мови, математики, історії України)  

  один за 12-бальною шкалою для ДПА,   
другий за шкалою 100-200 балів для 
вступу до ВУЗів. 

 Для визначення результатів  

   ЗНО-2016 з кожного предмета буде 
встановлено «пороговий бал». 

 



Підготовка до 
ЗНО 



 
Програми ЗНО - 2016 

  

  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»,  розміщеними на 
сайтах УЦОЯО та регіональних центрів. 

 

 Характеристики сертифікаційних робіт 
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року з 
усіх предметів можна знайти на сайті ЛРЦОЯО у 
розділі «Підготовка до ЗНО» 

http://testportal.gov.ua/files/normdoc/nakaz_1121.pdf


 Тренувальне он-лайн тестування 

на сайті Львівського РЦОЯО:  

http://www.lvtest.org.ua – це тестові завдання 
попередніх років, укладені тематично; 

◦ - безкоштовна участь; 

◦ - багаторазове використання. 

 

 Тестові зошити минулих років 

http://www.lvtest.org.ua/
http://www.lvtest.org.ua/
http://www.lvtest.org.ua/


ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З 
української мови та літератури 

 Зміст роботи визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української 
мови і літератури для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної 
середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. 
№ 1121; лист від 20.10.2015 р. № 1/11-15239).  

 Загальна кількість завдань роботи – 58. 

  На виконання роботи відведено 180 хвилин. 

  Сертифікаційна робота з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:  

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23*, 29–33*, 34–53). До кожного із 
завдань наведено чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. 
Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання 
вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А. 

  2. Завдання на встановлення відповідності (№24–28*, 54–57). До кожного завдання 
наведено інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати 
завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами 
(утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього 
незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 
4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А. 

  3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№58*). Завдання цієї форми передбачає 
створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного 
висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б. 

  Увага! * – завдання з української мови, результат виконання яких буде зараховуватися як 
державна підсумкова атестація …. 



ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З 
МАТЕМАТИКИ 

 Зміст сертифікаційної роботи визначається на основі Програми зовнішнього“ незалежного оцінювання з математики 
для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством 
освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121; лист від 20.10.2015 р. № 1/11-15239). 

  Загальна кількість завдань сертифікаційної роботи - 33.  

 На виконання роботи відведено 180 хвилин.  

 Сертифікаційна робота з математики складається із завдань чотирьох форм:  

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-20). До кожного із завдань з вибором однієї правильної відповіді 
наведено п’ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник 
зовнішнього незалежного оцінювання вибрав та позначив відповідь у бланку відповідей А.  

 2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (21-24). До кожного завдання цієї форми у двох колонках 
наведено інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно 
встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається 
виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків 
(цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланку відповідей А. 

  3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (25-30). Під час виконання цих завдань учасник має вписати 
числовий результат у тих одиницях величини, які вказані в умові завдання, до бланка відповідей А.  

 4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (31-33). Під час виконання цих завдань до кожного з них 
учасник зовнішнього незалежного оцінювання має розробити спосіб розв’язання, використовуючи в новій 
нестандартній ситуації знання з різних розділів курсу геометрії або алгебри і початків аналізу, правильно виконати 
рисунок (якщо цього потребує процес розв’язання), розв'язати завдання й обгрунтувати етапи розв’язання. Усе 
вищезазначене та відповіді на завдання 31-33 необхідно чітко записати до бланка відповідей Б. 

  Увага! Результат виконання завдань 1-28, 31, 32 буде зараховуватися як державна підсумкова атестація.  

 Результат виконання завдань всієї сертифікаційної роботи буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних 
закладів…………… 



ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З 
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

  Зміст роботи визначено Програмою зовнішнього 
незалежного оцінювання з історії України для осіб, які 
бажають здобувати вищу освіту на основі повної 
загальної середньої освіти (затверджено Міністерством 
освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121 (у 
редакції наказу від 05.11.2014 р. № 1276); лист від 
20.10.2015 р. № 1/11-15239). 

  Загальна кількість завдань роботи – 60.  
 На виконання роботи відведено 150 хвилин.  
 Робота складається з двох частин.  
 Частина 1 «Історія України ХХ – початку ХХІ ст.» містить 

30 завдань різних форм.  
 Відповіді на ці завдання позначаються та записуються в 

бланку відповідей А.  
 Увага! Результат виконання завдань частини 1 буде 

зараховуватися як державна підсумкова атестація……. 
……………… 



Заходи, які буде проведено у 
закладі: 

  урок-практикум щодо реєстрації на 
пробне тестування та  консультації по 
реєстрації   (реєстрація з 05 – 30 січня 
2016 року); 

  реєстрація на основну сесію ЗНО  
(приблизно середина лютого, буде визначено 
дата реєстрації для кожного класу) 

   (з 01 лютого по  04 березня 2016 року); 
 будуть надаватись консультації щодо 

процедури проведення ЗНО у 2016р. 
 
 



Пробне тестування - 2016 
 

 Реєстрація: з 05 – 30 січня 2016 року. 

 Терміни проходження: 2 квітня: українська 
мова і література; 

 9 квітня: математика, історія України, 
іноземні мови, фізика, хімія, географія, 
біологія, російська мова 

 Реєстрація учасників здійснюватиметься 
через мережу Internet на сайті ЛРЦОЯО  
http://www.lvtest.org.ua 

 Вартість: 111гр. 

 !!!! Зберігати квитанцію про сплату до 
самого тестування. 



Мета проведення пробного 
тестування 
 Продемонструвати процедуру проведення 

тестування, максимально наближену до ЗНО-2016. 
 
 Ознайомити із стандартизованими тестами, що 

відповідають вимогам програм ЗНО та 
характеристиці сертифікаційних робіт 2016 року. 
 

 Отримати учасниками правильні відповіді, оцінити 
свій рівень знань та дізнатися результат за новою 
методикою оцінювання. 
 

 Навчитись ефективно розподіляти час для 
заповнення бланків та бути впевненими під час 
основної сесії ЗНО-2016. 
 



Для реєстрації на основну сесію 
необхідно: 

 Мати паспорт; 

 Знати, на які предмети потрібно 
реєструватися (подивитися на 
сайтах ВУЗів); 

 Фотографії (2 шт.). 

 Про хід реєстрації буде додатково 
повідомлено учнів кожного класу на 
початку ІІ семестру (січень 2016). 

      

 



Інформування 

 

 Інформацію щодо друку запрошень на 
основну сесію ЗНО буде доведено до 
відома учнів у березні-квітні 2016р. 

 

 Всю інформацію щодо процедури 
проведення ЗНО учні отримають на 
учнівських зборах у квітні 2016р. 

 



 

 

     Бажаю успіхів!!! 


