
Радимо учням 10-х класів 

починати обирати ВНЗ та 

спеціальність уже зараз! 

Якщо ви 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. 

ПРОБНЕ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2016  

ТРЕНУЙМОСЯ НА МАЙБУТНЄ! 

                    Шановні майбутні абітурієнти! 

ЗАПРОШУЄМО УЧНІВ 10-Х, 11-Х КЛАСІВ, А 

ТАКОЖ ВИПУСКНИКІВ МИНУЛИХ РОКІВ взяти участь 

у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні! 

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання 

навчальних досягнень випускників навчальних закладів 

системи загальної середньої освіти (далі – пробне ЗНО, 

пробне тестування) – це добровільне тестування осіб, які 

мають намір вступати до вищих навчальних закладів України (далі – ВНЗ). Пробне тестування 

проводиться за кошти фізичних (юридичних) осіб. Вартість одного тестування буде оголошено 

до 25 листопада 2015 року. 

**Предмети тестування, зазначені в один день, розпочинаються одночасно, тому неможливо 

бути присутнім в один і той же час на декількох 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.  

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПРОБНОГО ЗНО відповідають програмам 

ЗНО, укладаються Українським центром оцінювання якості освіти і є 

максимально наближеними до тих, що будуть надані під час основного ЗНО.  

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО – пункти тестування – 

створюються лише в тих адміністративно-територіальних одиницях, де 

зареєструвалася певна кількість абітурієнтів на кожен день тестування. 

ПРОБНЕ ЗНО ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ: 

– взяти участь у процедурі проведення ЗНО; 

– психологічно адаптуватися до основної сесії ЗНО; 

– ознайомитися з різними формами тестових завдань;  

– розрахувати час роботи із тестовими зошитами; 

– потренуватися в заповненні бланків відповідей; 

– визначити власний рівень знань; 

– скорегувати підготовку до ЗНО. 

УЧАСНИКИ ПРОБНОГО ЗНО 

ОТРИМУЮТЬ: 

– зошит(-ти) з тестовими завданнями 

пробного ЗНО; 

– бланк(-ки) відповідей; 

– бланки з правильними відповідями та 

методику визначення результатів (після 

завершення процедури пробного тестування). 

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.  

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ПРОБНОМУ ЗНО* Ви 

зможете у термін з 05 СІЧНЯ 2016 РОКУ (З 08.00) ДО 30 СІЧНЯ 2016 РОКУ 

(ДО 24.00) на нашому сайті  www.dneprtest.dp.ua.  

*УВАГА! Зареєстровані особи матимуть доступ до онлайн-тестування! 



ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЧАС І МІСЦЕ ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРОБНОГО ЗНО (ЗАПРОШЕННЯ) для осіб, які зареєструються та вчасно 

сплатять вартість тестування (-вань) буде розміщено на нашому сайті на 

інформаційних сторінках «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО»  

12 березня 2016 року. 

У ДЕНЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО допуск особи 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. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ визначають за допомогою 

інформаційного бюлетеня із відповідями на тестові завдання та схеми 

підрахунку тестових балів, які надаються учасникам пробного ЗНО після 

виконання ними тестової. 

Учасникам пробного ЗНО надано можливість визначити власні 

результати пробного тестування за рейтинговою шкалою 100–200 балів (для 

отримання результату за рейтинговою шкалою учаснику потрібно скористатися 

спеціальним сервісом, який буде розміщено в «Особистому кабінеті учасника пробного 

ЗНО» до 02 квітня 2016 року).  

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що результати пробного ЗНО не використовуються для 

участі в конкурсі під час вступу до ВНЗ. 

Право проведення пробного ЗНО в Дніпропетровській та Запорізькій областях надано 

виключно Дніпропетровському регіональному центру оцінювання якості освіти. 

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) 

 

Бажаємо успіху! 


