
 

ДО  УВАГИ  ОСІБ. ЯКІ БАЖАЮТЬ ВСТУПАТИ   

ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  УКРАЇНИ 

 В 2016 РОЦІ! 
 

Реєстрація осіб, які виявили бажання взяти участь 

у ЗНО-2016, здійснюватиметься  

         з  01 лютого до 04 березня 2016 року   
на сторінці «Реєстрація – 2016», розміщеної на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості 

освіти www.testportal.gov.ua 

Під час реєстрації кожний учасник ЗНО-2016 має право обрати не більше чотирьох предметів. 

Інформацію про час і місце проходження  ЗНО-2016 буде розміщено на інформаційних сторінках учасників 

ЗНО (сайт УЦОЯО (www.testportal.gov.ua). 
 

Для успішної підготовки до ЗНО-2016 та детального 

ознайомлення з процедурою його проведення рекомендуємо 

спробувати свої сили під час  проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання.  

Реєстрація осіб, які виявили бажання взяти участь у пробному 

ЗНО-2016, здійснюватиметься з  05 до 30 січня 2016 року на сайті Одеського регіонального 

центру оцінювання якості освіти www.test-center.od.ua 

Інформацію про час і місце проходження пробного ЗНО буде розміщено на 

інформаційних сторінках «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО» (сайт Одеського 

РЦОЯО (www.test-center.od.ua).   
 

Результати пробного ЗНО визначаються учасниками самостійно за інформацією, наданою РЦОЯО. Для визначення результатів пробного ЗНО буде 

застосовуватися пороговий бал «склав - не склав». 

 Під час проведення ПЗНО-2016 буде організована робота сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання за 

шкалою 100-200 балів» та надано доступ  учасників до нього на інформаційних сторінках «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО» (сайт Одеського 

РЦОЯО (www.test-center.od.ua).   
 

Результати ЗНО-2016 будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО (сайт УЦОЯО (www.testportal.gov.ua). 

 

http://test-center.od.ua/
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Графік проведення ЗНО-2016 

 

ПРОБНЕ ЗНО – 2016: квітень 2016 року  ОСНОВНА СЕСІЯ ЗНО-2016: травень 2016 року – ДПА у формі ЗНО 

№ 

з/п 

Предмет  

ЗНО-2016 

Дата   № 

з/п 

Предмет  

ЗНО-2016 

Дата  Форма проведення державної 

підсумкової атестації 

Примітка 

1 Українська мова і література 02 квітня  1 Українська мова 

і література 

05 

травня 

У формі ЗНО; зараховуються лише 

результати з української мови  

 

 

2 

Історія України, математика, 

російська мова, іспанська мова, 

англійська мова, німецька мова, 

французька мова, біологія, 

фізика, хімія, географія 

 

 

09 квітня 

 2 Математика 11 

травня 

У формі зовнішнього незалежного 

оцінювання 

Випускник має право 

обрати один із 

зазначених предметів 

незалежно від профілю 

навчального закладу 

  
3 

Історія України 13 

травня 

У формі ЗНО; зараховуються лише 

результати ЗНО-2016  

(період ХХ – початок ХХІ століття) 

 

 

 

 

 

Для отримання більш детальної інформації  з питань ЗНО-2016 звертайтеся до Одеського РЦОЯО: м. 

Одеса, вул. Ак. Корольова, 26, або телефонуйте: (048)  784-69-95. Слідкуйте також за інформацією щодо 

проведення пробного ЗНО-2016  та основної сесії ЗНО-2016 на сайтах  

www.test-center.od.ua та     www.testportal.gov.ua 

 

Червень 2016 року 

– основна  сесія ЗНО-2016 

№ 

з/п 

Предмет  

ЗНО-2016 

Дата 

проведення 

1 Російська мова 3 червня 

2 Іспанська мова 6 червня 

3 Англійська мова 7 червня 

4 Німецька мова 8 червня 

5 Французька 

мова 

9 червня 

6 Біологія 10 червня 

7 Фізика  13 червня 

8 Географія 15 червня 

9 Хімія 17 червня 

Червень - липень 2016 року 

– додаткова сесія ЗНО-2016 

№ 

з/п 

Предмет  

ЗНО-2016 

Дата 

проведення 

1 Українська мова і література 14 червня 

2 Математика 16 червня 

3 Історія України 21 червня 

4 Російська мова 22 червня 

5 Англійська мова 23 червня 

6 Іспанська мова 23 червня 

7 Німецька мова 24 червня 

8 Французька мова 24 червня 

9 Біологія 29 червня 

10 Фізика 30 червня 

11 Географія 01 липня 

12 Хімія 04 липня 
Пам’ятайте, що у 2016 році під час вступу до ВНЗ діють лише  Сертифікати  

ЗНО-2016! 
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