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ПРОБНЕ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2015  

Прагни знати більше! 

Шановні майбутні абітурієнти! 

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти (далі – пробне ЗНО, пробне 

тестування) – це добровільне тестування осіб, що мають намір вступати до вищих 

навчальних закладів України (далі – ВНЗ). 

Увага! Пропонуємо учням 10-х класів взяти  

участь у пробному 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.  

Радимо учням 10-х класів починати обирати ВНЗ та спеціальність вже зараз! 

Порядок проведення пробного ЗНО регламентовано «Положенням про проведення 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти», затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 29.05.2008 № 479, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 11.06.2008 за № 522/15213 (зі змінами). Проведення пробного ЗНО 

здійснюється за технологією та процедурами, що розробляються Українським центром 

оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО). Право проведення пробного тестування  

в Дніпропетровській та Запорізькій областях надано виключно Дніпропетровському 

регіональному центру оцінювання якості освіти (далі – ДпРЦОЯО). 

Пробне ЗНО традиційно проводиться в березні з усіх предметів зовнішнього 

незалежного оцінювання (далі – ЗНО). 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО 2015 РОКУ: 

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 

Зареєструватися для участі в пробному ЗНО Ви зможете у термін з 1 листопада 

2014 року (з 08.00) до 15 грудня 2014 року (до 24.00) на нашому сайті. 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 іншу спеціальність. 
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*
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. 

Пробне ЗНО проводиться за кошти фізичних та юридичних осіб і є неприбутковим для 

організаторів. Вартість одного тестування складає 89 грн. (разом з ПДВ).  

Тестові завдання пробного тестування відповідають програмам ЗНО, укладаються 

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

Тому завдання пробного ЗНО з української мови і літератури та математики надаються 

двох рівнів складності: базового та поглибленого.  

Місце проведення пробного ЗНО ‒ пункти тестування, створюються лише в тих 

адміністративно-територіальних одиницях, де зареєструвалася певна кількість абітурієнтів на 

кожен день тестування. 

Пробне ЗНО надає 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 

зошитами; 

– потренуватися в заповненні бланків 

відповідей; 

 

– визначити власний рівень знань; 

 

– скорегувати підготовку до ЗНО. 

– зошит (-ти) з 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* (інформація розміщується на 

нашому сайті на інформаційних сторінках 

«Особистий кабінет учасника пробного ЗНО»). 

*ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що результати 

пробного ЗНО не використовуються для 

участі в конкурсі під час вступу до ВНЗ 

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» 3 березня 2015 року. 

 

Усю необхідну інформацію щодо пробного 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). 
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