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Пробне ЗНО 2015.  
Прагни знати більше!  

ЗНО 2015. Що новенького? 



Що таке ЗНО і для чого 
воно потрібно? 

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ (далі – ЗНО) 
 це сукупність процедур із визначення рівня знань 
випускників для вступу до вищих навчальних закладів 
(ВНЗ) України.  

Відповідно до статті 45 Закону України «Про вищу 
освіту» ЗНО результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти, використовують для 
прийому до ВНЗ на конкурсній основі.  



Хто організовує та 
проводить ЗНО? 

У Дніпропетровській та Запорізькій 
областях проведення ЗНО організовує 
Дніпропетровський регіональний центр 
оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО).  

Загальне керівництво ЗНО  здійснює 
Український центр оцінювання якості освіти 
(УЦОЯО).  



Для кого проводиться  
ЗНО ? 

Учасниками ЗНО є випускники навчальних 
закладів системи загальної середньої освіти 
поточного та минулих років, які отримали повну 
загальну освіту та планують вступати до ВНЗ 
України. 



З яких предметів 
проводитиметься ЗНО 2015 ? 

ЗНО у 2015 році буде проведено з 12 
навчальних предметів: української мови  
і літератури, історії України, 
математики, біології, географії, фізики, 
хімії, а також з англійської, німецької, 
французької, іспанської та російської мов.  

У 2015 році не проводитиметься ЗНО  
із всесвітньої історії та світової літератури. 



Які вони  – тести ЗНО? 

Сертифікаційні роботи ЗНО (тести) укладаються 
відповідно до програм ЗНО 2015.  

Інформація щодо кількості завдань кожного тесту, часу, 
відведеного на виконання, форми завдань, схеми оцінювання 
кожної форми завдань та максимальної кількості балів за 
правильне виконання завдань тесту міститься в 
характеристиках тестів ЗНО.  

Зміст тестів визначено програмами ЗНО 2015, тому 
радимо починати готуватися до ЗНО з ознайомлення з 
програмами та характеристиками тестів! 



Якими мовами будуть 
перекладені тести ? 

Тести з історії України, математики, 
біології, географії, фізики, хімії 
перекладатимуться кримськотатарською, 
молдовською, польською, російською, 
румунською, угорською мовами. 



Скільки предметів ЗНО 
зможе скласти кожен учасник? 

Як і в попередні роки кожний 
зареєстрований учасник ЗНО має право 
на складання тестів не більше ніж  
з ЧОТИРЬОХ навчальних предметів. 

 



ЗНО проводитиметься у квітні – липні 
2015 року. Конкретні дати проведення 
тестування буде визначено пізніше. 

Коли проводитиметься 
ЗНО ? 



Як будуть  
поєднано ЗНО та ДПА? 

Усі випускники загальноосвітніх 
навчальних закладів 2015 року 
складатимуть ДПА з української мови 
у формі ЗНО. 

Результати з української мови 
зараховуватимуться як ДПА та ЗНО. 



Який предмет ЗНО 2015 
є обов’язковим для вступу до ВНЗ ? 

ЗНО з української мови і літератури  
є обов’язковим для вступу до будь-якого 
ВНЗ України! 



Тести з яких предметів 
ЗНО будуть дворівневими? 

Дворівневі тести складатимуться з двох 
частин: базового та поглибленого рівнів.  

У 2015 році тести ЗНО з української мови і 
літератури та математики вперше будуть двох 
рівнів складності. 



Базовий та поглиблений  
рівні, це як ? 











Обирати відповідний рівень складності 
випускники будуть під час реєстрації для участі  
в ЗНО. Рівень складності тесту, необхідний для 
вступу на навчання, визначатиметься Правилами 
прийому до вищого навчального закладу, які 
розробляються відповідно до законодавства України, 
у тому числі Умов прийому, і затверджуються 
вченою радою ВНЗ до 01 грудня 2014 року. 



Чи будуть чинними сертифікати 
ЗНО минулих років? 

У 2015 році для вступу до ВНЗ 
абітурієнти подають сертифікати 
ЗНО виключно 2015 року (сертифікати 
ЗНО, видані в попередні роки, під час 
нової вступної кампанії не 
враховуватимуться).  



Що таке «пороговий бал»? 

Для визначення результатів ЗНО 2015  
з кожного предмета планується встановити 
«пороговий бал», тобто ту кількість тестових 
балів, яку може набрати мінімально 
підготовлений абітурієнт.  

Пороговий бал встановлюватиметься 
експертним шляхом.  



Що буде, коли «пороговий 
бал» визначать? 

Учасники тестування, які не подолають «поріг»,  
не зможуть використати результат ЗНО з цього предмета 
для вступу до ВНЗ.  

Усі абітурієнти, результати яких будуть більше 
«порогового бала», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів 
та матимуть право брати участь у конкурсному відборі для 
вступу до ВНЗ.   

ВНЗ самостійно визначає мінімальне значення кількості 
балів сертифіката з загальноосвітнього предмету, з яким 
вступник допускається до участі в конкурсі. 



Пробне ЗНО 2015.  
Прагни знати більше!  



Що таке ПРОБНЕ ЗНО? 

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання 
(далі – пробне ЗНО, пробне тестування) - 
це добровільне тестування осіб, що мають 
намір вступати до вищих навчальних 
закладів України. Пробне тестування дає 
можливість  ознайомитися з процедурою 
проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання. 



Пробне ЗНО дає можливість: 
Учасники пробного тестування 

отримують: 

– взяти участь у процедурі 
проведення ЗНО; 
– психологічно адаптуватися до 
основної сесії ЗНО; 
– ознайомитися з різними формами 
тестових завдань, зокрема із 
завданнями двох рівнів складності; 
– розрахувати час роботи з 
тестовими завданнями; 
– потренуватися в заповненні 
бланків відповідей; 
 – визначити власний рівень знань; 
 – скорегувати підготовку до ЗНО. 

– зошит(-ти) із тестовими завданнями 

пробного ЗНО; 

 – бланк(-ки) відповідей; 

 – бланки з правильними відповідями та 

методику визначення результатів (після 

завершення процедури пробного 

тестування); 

 – можливість визначити власні 

результати пробного ЗНО. 



Увага! Пропонуємо учням 10-х класів 
взяти участь у пробному ЗНО!  

Якщо ви обрали майбутню 
спеціальність та вже почали готуватися 
до складання ЗНО, пропонуємо цикл 
пробних тестувань розподілити на два 
роки* та мати можливість пройти всі 
необхідні тестування під час пробних 
ЗНО. 



*Згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» з 2016 року 
абітурієнт, який бажає здобувати вищу освіту ступеня молодшого 
бакалавра чи бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або 
ветеринарного спрямувань) за державним замовленням, подає до 
регіонального центру оцінювання якості освіти заяву встановленого 
зразка із зазначенням спеціальностей, за якими він бажає здобувати 
вищу освіту, та переліком виставлених у пріоритетному для себе 
порядку ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців за кожною з 
обраних ним спеціальностей.  

Тому радимо учням 10-х класів починати обирати ВНЗ та 
спеціальність уже зараз!  



Місце проведення пробного ЗНО ‒ пункти 
тестування, які створюються лише в тих 
адміністративно-територіальних одиницях, де 
зареєструвалася певна кількість абітурієнтів на 
кожен день тестування. 

У яких містах проходитиме 
пробне ЗНО ? 



Дата проведення  Предмет тестування* 

21 березня 2015 року українська мова і література** 

28 березня 2015 року 
англійська мова, біологія, географія, іспанська мова, 

історія України, математика, німецька мова, 

російська мова, фізика, французька мова, хімія 

 Пробне  тестування проводиться в березні з усіх предметів ЗНО 

Графік проведення пробного ЗНО 2015 року: 

*Предмети тестування, зазначені в один день, розпочинаються одночасно, тому 
неможливо бути присутнім в один і той же час на декількох тестуваннях. Радимо 
обрати профільний предмет, необхідний для вступу до ВНЗ. 
** Державна підсумкова атестація (ДПА) з української мови складається випускниками 
загальноосвітніх навчальних закладів у формі зовнішнього оцінювання. ЗНО з 
української мови і літератури обов’язкове для вступу до ВНЗ. Рекомендуємо обрати цей 
предмет для пробного тестування всім учням 11-х класів. 



ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ для участі в пробному ЗНО 
Ви зможете в термін з 1 листопада 2014 року (з 08.00) до 15 грудня 2014 
року (до 24.00) на нашому сайті (www.dneprtest.dp.ua).  

Звертаємо увагу на те, що реєстрація для проходження пробного 
ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії 
ЗНО! 

Перед тим, як почати реєстрацію для участі 
в пробному ЗНО, бажано визначитися  
з переліком предметів, необхідних для вступу до 
ВНЗ на ту чи ту спеціальність. 



Скільки коштує одне 
тестування ? 

Вартість одного 
тестування  

89 грн. з ПДВ 



Як здійснити оплату за 
пробне ЗНО? 

1. Після проходження всіх кроків реєстрації 
на сайті ДпРЦОЯО, роздрукуйте квитанцію(-ії) 
для оплати послуг за проведення пробного 
тестування, а також персональну картку (на 
якій розміщено реєстраційні дані, логін  
і пароль)**. Зберігайте персональну картку  
до моменту проходження пробного тестування. 



**Приклад квитанції(-ій) та персональної картки 

Увага!  
Якщо оператор банку не введе 

код (разом із зірочками ), 
зазначений в графі  

«Призначення платежу» ,  
ДпРЦОЯО не отримає платіж, 

який є підтвердженням 
Вашого наміру участі  

у пробному ЗНО. 
Як наслідок,  

Ви не зможете пройти 
 пробне тестування!  

Пам’ятайте, код призначення 
платежу різний для різних 

предметів! 

Персональна    
картка 

Квитанції 



2. Здійсніть оплату за кожен обраний 
предмет пробного тестування протягом 7-ми 
днів з моменту реєстрації (але  
не пізніше 23 грудня 2014 року) на підставі  
роздрукованої(-их) квитанції(-ії). 

3. Перевірте в Особистому кабінеті 
учасника пробного ЗНО наявність інформації 
про надходження Вашого платежу на рахунок 
ДпРЦОЯО через 10 днів після оплати.  



Інформацію про час і місце проходження 
пробного ЗНО (запрошення-перепустка) для осіб, 
які зареєструються та вчасно сплатять 
вартість тестування(–вань) буде розміщено на 
нашому сайті на інформаційних сторінках 
«Особистий кабінет учасника пробного ЗНО»  
3 березня 2015 року. 

Як дізнатися про місце 
проходження пробного ЗНО? 



Що робити в день 
проходження пробного ЗНО? 

У день проходження пробного ЗНО допуск учасника 
до пункту пробного тестування здійснюватиметься 
за наявності таких документів: 
• паспорта (свідоцтва про народження); 
• запрошення для участі в пробному ЗНО; 
• квитанції про сплату вартості послуг за 

проведення пробного ЗНО. 



Для визначення результатів пробного ЗНО 2015 планується, 
як і під час визначення результатів основного ЗНО, встановити 
експертним шляхом «пороговий бал».  

Усі абітурієнти, результати яких будуть більше «порогового 
бала», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів (для визначення 
результату за шкалою 100-200 балів необхідно скористатися 
спеціальним сервісом, що буде розміщено на інформаційній 
сторінці «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО»). 

*ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що результати 
пробного ЗНО не використовуються для участі в 
конкурсі під час вступу до ВНЗ ! 

Результати пробного ЗНО 



Бажаємо успіхів та   
дякуємо за увагу! 

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). 


