
ЗНО – ЦЕ КЛАС! 

                       ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ  

ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

                           УКРАЇНИ! 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

14.09.2015 р. № 923 (із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН 

України № 1078 від 13.10.2015), розпочато підготовку до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання 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  

Для успішної підготовки до ЗНО-2016 та детального 

ознайомлення з процедурою його проведення рекомендуємо 

спробувати свої сили під час  проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. 
 

 

Пробне ЗНО проводиться за рахунок  фізичних та юридичних осіб.  

Інформацію про час і місце проходження пробного ЗНО-2016 буде розміщено на 

інформаційних сторінках «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО» до 12 березня 2016 

року (сайт Одеського РЦОЯО www.test-center.od.ua). Запрошення для участі у пробному 

ЗНО зареєстровані особи роздруковують самостійно. 

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).   
 

Графік проведення пробного ЗНО-2016 
 

Дата проведення Предмети 

02 квітня 2016 року українська мова і література 

 

09 квітня 2016 року 

англійська мова, біологія, географія, іспанська мова, історія 

України, математика, німецька мова, російська мова, фізика, 

французька мова, хімія 
 

Для отримання більш детальної інформації  з питань зовнішнього незалежного 

оцінювання звертайтеся до ОРЦОЯО: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 26,  

або телефонуйте: (048)  784-69-95. Слідкуйте також за 

інформацією щодо проведення ЗНО-2016 та пробного ЗНО-2016, 

розміщеною  на сайті ОРЦОЯО (www.test-center.od.ua). 

Термін реєстрації 

для участі в 

пробному  

ЗНО-2016 

Зареєструватися для 

участі у пробному  

ЗНО-2016 можна 

Кількість предметів 

пробного ЗНО-2016, на які 

може  зареєструватися 

один учасник 

Мови, на які можуть 

бути перекладені 

завдання пробного 

ЗНО-2016 

 

з 05 до 30 січня 

2016 року 

на сайті Одеського 

регіонального центру 

оцінювання якості освіти 

www.test-center.od.ua 

Не більше ніж на два 

предмети:  

один на 2 квітня і  

один на 9 квітня 

кримськотатарська, 

молдовська, польська, 

російська, румунська, 

угорська 
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