
ЗНО – 2016:         

відомо, що… 
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  Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 
моніторингу якості освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.08.2004 № 1095 (в редакції постанови КМУ від 08.07.2015 
№ 533); 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.09.2015 № 923 «Деякі 
питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 
освіти» (із змінами), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
28.09.2015 № 1152/27597; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про 
проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі 
загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2015 № 1050 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 
вересня 2015 р. № 940» (Про проведення державної підсумкової атестації 
учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 
навчальному році), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
20.10.2015 № 1270/27715; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 № 1121 «Про 
програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають 
здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти» в 
редакції наказу МОНУ від 05.11.2014 № 1276 
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Нормативна база ЗНО – 2016: 

 



Відомо, що … 
(наказ МОНУ від 14.09.2015  № 923 “Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”  із змінами, 

внесеними згідно з наказом МОНУ № 1078 від 13.10.2015) 
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Перелік 
навчальних 

предметів для 
ЗНО 

Терміни 
проведення ЗНО 
з 05.05.2016  по 

10.07.2016 

Кількість 
предметів ЗНО - 

чотири 

Відсутність 
поглибленого 

рівня складності 



Предмети 
ЗНО 

Українська мова 
і література 

Історія України 

Іноземні мови 
(англійська, 
іспанська, 
німецька, 

французька ) 

Біологія 

Географія Фізика 

Хімія 

Російська мова 

Математика 
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Терміни  

проведення ЗНО = ДПА 

з 05.05.2016  по 
30.05.2016 

ЗНО = ДПА  

(з української мови і 
літератури;  

математики  

або історії України) 

Тільки ДПА 

іноземна мова – у 
навчальних закладах 

Відомо, що … 
- наказ МОНУ від 16.09.2015 № 940 “Про проведення ДПА учнів (вихованців) у системі загальної середньої 

освіти у 2015/2016 навчальному році” із змінами, внесеними згідно з наказом МОНУ № 1050 від 08.10.2015; 

- наказ МОНУ від 14.09.2015  № 923 “Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”  із змінами, 

внесеними згідно з наказом МОНУ № 1078 від 13.10.2015 
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Відомо, що … 

 ЗНО = ДПА 

Українська мова 
і література 

ЗНО 

Українська 
мова 

ДПА 

Українська 
література 

На вибір 
учня 

Історія України 

ЗНО 

Період ХХ – 
початок ХХІ ст.  

ДПА 

Період з давніх 
часів до ХХ ст. 

 

Математика 

ЗНО 



Відомо, що … 
- лист Міністерства освіти і науки України від 20.10.2015 № 1/11-15239 у 2016; 

- наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 № 1121 «Про програми зовнішнього 

незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної 

середньої освіти» із змінами в редакції наказу МОН від 05.11.2014 № 1276 

 
Затверджені 

програми ЗНО 

Програми ЗНО 2015 

 =  

Програми ЗНО 2016 

УВАГА! В характеристики сертифікаційних робіт  ЗНО–2016 

БУДУТЬ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ (у порівнянні з характеристиками 

сертифікаційних робіт ЗНО-2015).  



Очікуємо… 

Календарний 
план проведення 

ЗНО 

Порядок 
реєстрації на 

ЗНО 

Характеристики 
сертифікаційних 

робіт ЗНО 

Порядок 
проведення 

пробного ЗНО 



КОНТАКТИ 

Телефон/факс (приймальна): 

(057)705-15-64 
 

Телефон інформаційної служби: 

(057)705-07-37 
 

Електронна пошта:  

office@zno-kharkiv.org.ua  
 

Сайт:  

www.zno-kharkiv.org.ua  
 
 

Адреса: 

майдан Свободи, 6, офіс 463, м. Харків, 61022 
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