
Перспективи 
ЗНО-2015



План

• Формат ЗНО-2015
• Пробне ЗНО-2015



Нормативна база ЗНО-2015
• Закон України “Про вищу освіту” № 1556-VII від 01 липня 2014 року.
• Наказ МОН України від 01.10.2014 №1120 “Про деякі питання проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання 
вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році”, зареєстрований 
у Міністерстві юстиції України 08.10.2014 за №1208/25985 ;

• Наказ МОН України від 17.10.2014 №1177 “Про підготовку до проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання 
вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році”; 

• Наказ МОН від 01.10.2014 №1121 “Про програми зовнішнього незалежного 
оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної 

• Наказ МОН від 01.10.2014 №1121 “Про програми зовнішнього незалежного 
оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної 
загальної середньої освіти”;

• Умови прийому на навчання до ВНЗ України у 2015 році  (наказ МОН від 
15.10.2014 № 1172, знаходиться на реєстрації в Мінюстиції України)

• Наказ УЦОЯО від 16.10.2014 №106 “Про проведення пробного зовнішнього 
незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних 
закладів системи загальної середньої освіти в 2015 році”; 

Спільні накази “Про підготовку та проведення ЗНО у 2015 році”:



Формат ЗНО-2015

Наказ МОН України від 01.10.2014 №1120 :
• Предмети: українська мова і література, історія України, 

математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, 
іспанська, німецька, російська та французька мови. 

• Терміни проведення ЗНО: квітень – липень.
• Кожен зареєстрований учасник ЗНО має право скласти тести 

не більше як із 4 предметів з перелікуне більше як із 4 предметів з переліку

• ЗНО з української мови і літератури є обов’язковим для усіх 
абітурієнтів, які бажають здобувати вищу освіту

• результати ЗНО з української мови і літератури (базовий 
рівень – українська мова) будуть зараховуватись як 
результати ДПА за курс повної загальної середньої освіти 
для всіх випускників старшої школи ЗНЗ 2015 року



Формат ЗНО-2015

Наказ МОН України від 17.10.2014 №1177:

• Забезпечити розроблення тестів двох рівнів 
складності (базового та поглибленого) з 
української мови і літератури та математики. 

• Здійснити переклад тестів з історії України, 
математика, біологія, географія, хімія, фізика –математика, біологія, географія, хімія, фізика –
кримськотатарською, молдовською, польською, 
російською, румунською, угорською мовами.

• До 20.11.2014 р. подати на затвердження 
Календарний план підготовки  до проведення ЗНО 
в 2015 році. 

Реєстрація: січень - лютий 2015 року.



Умови прийому до ВНЗ у 2015 р.

Наказ МОН України від 15.10.2014 №1172:
• Прийматимуться сертифікати ЗНО лише 

поточного року.  (Змінюється методика розрахунку 
бала сертифіката, уводиться поріг «склав/не 
склав»).  

• Збережено право для вузів встановлювати 
мінімальний прохідний бал. 

• ВНЗ самостійно формують перелік предметів, із • ВНЗ самостійно формують перелік предметів, із 
яких потрібно пройти ЗНО, визначають їх 
пріоритетність. Від цього будуть залежати 
коефіцієнти різних складових конкурсного бала. 

• Визначення пріоритетності ВНЗ при подачі заяви. 
• Прийом документів 10 липня – 2 серпня 2015 року. 



Нове в ЗНО 2015



Нове в ЗНО 2015













Де детальніше?

http://testportal.gov.ua/
http://lvtest.org.ua/
http://education-ua.org/ua/articles/316- viznachennya-
rezultativ-zovnishnogo- nezalezhnogo-otsinyuvannya-rezultativ-zovnishnogo- nezalezhnogo-otsinyuvannya-

stari-problemi-ta-novi-perspektivi - про методику 

визначення порогового балу.
http://www.facebook.com/LRCOYO/timeline?ref=page_internal

http://osvita.ua/



Підготовка до ЗНО-2015 

• Тренувальне он-лайн тестування; 

• Пробне ЗНО (ПЗНО, пробне тестування). 



Пробне ЗНО-2015. Терміни

Реєстрація:

з 01 листопада до 15 грудня 2014 року; 

Дні проведення:Дні проведення:
21.03.2015 р. – українська мова і література;
28.03.2015 р. - англійська мова, біологія, 
географія, іспанська мова, історія України, 
математика, німецька мова, російська мова, 
фізика, французька мова, хімія.



Пробне ЗНО-2015. Особливості

Учасники будуть мати можливість 
виконувати завдання пробного ЗНО двох 
рівнів складності з української мови і 
літератури та математики.

Завдання пробного ЗНО можуть бути Завдання пробного ЗНО можуть бути 
перекладені мовам нацменшин (крім 
завдань з української мови і літератури, 
російської та іноземних мов). 

Витрати за рахунок коштів фізичних та 
юридичних осіб. 


