
Громадські слухання 
“ЗНО - 2015” 

НВК №12 м. Рівного 

02 грудня 2014р. 



Мета проведення ГС 

 Провести роз’яснювальну роботу 

серед громадськості щодо порядку 

проведення в 2015 році ЗНО 

навчальних досягнень осіб, які 

виявили бажання вступити до ВНЗ 

України 

  



1. Особливості проведення ЗНО-2015  

2. Проведення ДПА, дворівневих тестів. 

3. Визначення порогового балу 

(«склав»/«не склав») 

4.Пробне тестування. 

5. Умови прийняття до вишів. 

6. Реєстрація на основну сесію ЗНО -2015 

 

Питання, що будуть 
розглядатись 



Особливості ЗНО - 2015 

 Прийом до ВНЗ випускників проводиться тільки за 

Сертифікатами ЗНО -2015. 

 Знято 2 предмети – світову літературу, всесвітню 

історію. 

 Прохідний бал знято та встановлено пороговий бал 

“здав, не здав”. 

 ЗНО з української мови буде зараховано, як ДПА. 

 Тести з української мови та літератури, математики 

будуть дворівневі. 

 

 



 
Два рівні складності 
сертифікаційної роботи (тесту) 

 

 Абітурієнти складатимуть тести ЗНО з української 

мови і літератури та математики двох рівнів 

складності – базового і поглибленого;  

 обрати рівень потрібно під час реєстрації на основну 

сесію ЗНО; 

  рівень складності тесту, необхідний для вступу на 

навчання, визначатиметься Правилами прийому до 

вищого навчального закладу. 

 



Орієнтовна технологія складання 
дворівневих тестів 

 У пункті тестування абітурєнт отримає 

зошит із тестом відповідного рівня та 

бланки відповідей. 

  

 Для тесту поглибленого рівня буде 

визначений додатковий час для його 

складання 



Тест з української мови та 
літератури (базовий рівень) 

 Базовий рівень тесту будуть складати всі 

абітурієнти, незалежно від того, на яку 

спеціальність вони будуть подавати 

документи.  

 Базовий рівень тесту складатимуть всі 

випускники загальноосвітніх навчальних 

закладів, як ДПА.  
 

 



Базовий рівень (укр. мова та 
література) 

 Час – 150 хв.(зменшено на 30 хв.) 

  тести (укр. м.) 

 24 завдання (з літератури) 

 творче завдання 

 Бланки відповіді А, Б 

 Для  результатів ДПА оцінюються тільки 

тести з мови і творче завдання (12-ти 

бальна шкала) 

 



Поглиблений рівень 

 Додається  + 60хв.   (всього 210 хв.) 

 

 Додаткові завдання: 

 8 завдань з мови 

 8  завдань з літератури 

 Бланки А+, Б+ 



Поглиблений рівень 

 Поглиблений рівень тесту з української 

мови та літератури складатимуть 

абітурієнти, які вступатимуть на 

спеціальності, для яких поглиблений 

рівень вимагатимуть Правила прийому 

до конкретного ВУЗу 



Оцінювання тесту з української 
мови та літератури 

 За виконання частини тесту базового рівня абітурієнти 

отримають два результати : 

  один за 12-бальною шкалою для ДПА, 

  а другий за шкалою 100-200 балів для вступу до ВУЗів.  

 

 За виконання поглибленого рівня тесту також буде 

визначатися два результати за шкалою від 100 до 200 

балів: за базову частину та за поглиблену. 

  

 Для тих, хто складатиме тест з української мови та 

літератури для вступу до ВУЗу, в базовій частині буде 

визначений поріг "склав/не склав" 

 



Тест з математики 

  Тест складатиметься з базової та 

поглибленої частини; 

 

   оцінюватися буде аналогічно як з 

української мови та літератури, але у 

ньому не буде завдань для ДПА 

 



Встановлення «порогового балу» 
 

 Для визначення результатів  

   ЗНО-2015 з кожного предмета буде 

встановлено «пороговий бал». 

 

  Учасники тестування, які не 

подолають «поріг», не зможуть 

вступити до ВНЗ. 

 

 



Пороговий бал 

  «пороговий бал» – мінімальна 

кількість (сума) тестових балів 

зовнішнього незалежного оцінювання 

з певного предмета,  отримання яких 

надає абітурієнту право участі в 

конкурсному випробуванні при вступі 

на навчання до вищого навчального 

закладу України. 

 



Визначення  
“порогового балу” 

  Визначення кількості балів, що 

складатимуть «поріг», буде 

проводитись після проведення 

тестування; 

 з кожного предмета, група 

кваліфікованих експертів буде 

визначати поріг «склав, не склав»; 

 Цей поріг для кожного предмету буде 

різним  



Проведені заходи у закладі: 

- Оформлено куточок ”ЗНО - 2015”; 

 

- Розміщено інформацію щодо проведення ЗНО -2015 

на сайті школи; 

 

- Надавалась інформація щодо пробного тестування; 

 

- Надавались консультації учням щодо реєстрації в 

системі он-лайн; 

 

 



Підготовка до ЗНО 

 У закладі виділено години для підготовки до 

ЗНО з математики, української мови та 

літератури, історії; 

 Проходить реєстрація на пробне тестування 

 Проводилась апробація тестів в он-лайн 

режимі; 

 Участь учнів (11 кл.) у вебінарі “Формат та 

особливості ЗНО-2015” 27 листопада 

 



 

 

     Бажаємо успіхів!!! 


