
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2016 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники пробного ЗНО отримають: 
- зошит (- ти) з тестовим завданням 

пробного ЗНО; 
- бланк (- ки) відповідей; 
- бланки з правильними 

відповідями (після завершення 
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.  

Донецький регіональний центр оцінювання якості 
освіти запрошує УЧНІВ 11-Х, 10-Х КЛАСІВ,    

а також випускників минулих років взяти участь  

у пробному ЗНО 2016 

  

  

 

Зареєструватися для 

участі в пробному ЗНО 

ви зможете у термін з 

05 до 30 січня 2016 року 

на сайті Донецького 

РЦОЯО  

test.dn.ua 

 

Зареєструватися для участі в 

пробному зно 

       ви зможете у термін з 05 січня 

 (з 08.00) до 30 січня 2016 року (до 24.00) 

            на нашому сайті test.dn.ua                          Пробне ЗНО дає можливість : 

- взяти участь у процедурі проведення ЗНО ; 

- психологічно адаптуватися до основної сесій; 

- ознайомитися з різними формами тестових завдань; 

- розрахувати час роботи із тестовими зошитами; 

- потренуватися в заповненні бланків відповідей; 

- визначити власний рівень знань; 

- скоригувати підготовку до ЗНО 

 

 

  

 

 

 
 

Вартість одного пробного тестування складає 111 грн. 

Дата проведення Предмет тестування 

02 квітня 2016 року українська мова і література 

 
09 квітня 2016 року 

англійська мова, біологія, географія, історія України, 
іспанська мова, математика, німецька мова, російська мова, 
французька мова, фізика, хімія. 

 

Графік проведення пробного ЗНО 2016: 

Увага! У 2016 році державну підсумкову атестацію (ДПА ) з української мови, 

математики або історії України (на вибір випускника) складається у формі ЗНО, 

тому дуже важливо спробувати свої сили з цих предметів 



  Місце проведення пробного ЗНО – пункт тестування – створюється лише в тих 

адміністративно – територіальних одиницях, де зареєструвалася певна 

кількість абітурієнтів на кожен день тестування. 

Інформацію про час і місце проходження пробного ЗНО (запрошення) для 

осіб,  які зареєструються та вчасно сплатять вартість тестування, 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: 

- Паспорт (свідоцтво про народження); 

- Запрошення для участі в пробному ЗНО: 

- Квитанція за 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 учасниками пробного ЗНО після виконання ними 

тестових робіт 

Звертаємо увагу, що результати пробного ЗНО не використовуються для 

участі в конкурсі під час вступу до ВНЗ. 

 

Усю необхідну інформацію щодо ЗНО можна отримати: 

 на сайті ДРЦОЯО test.dn.ua 

за телефоном (097) 283 -51 – 94,  

у соціальній мережі  «ВКонтакте» в групі ЗНО 2016 - офіційна група 

ДРЦОЯО (vk.com/drcoko)  

у соціальній мережі «Facebook» www.facebook.com/DRCOKO 

 

Успіху досягає той, хто тренується! 


