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Програма дій:



Терміни

проведення ЗНО-2017



ЗНО 2017
Графік проведення

Реєстрація для участі у ЗНО

06.02.2017 – 17.03.2017

Унесення змін до реєстраційних даних

06.02.2017 – 31.03.2017

Розміщення запрошень-перепусток

до 28.04.2017



ЗНО 2017
Графік проведення

Проведення основної сесії ЗНО

23.05.2017 – 16.06.2017

Розміщення УЦОЯО на інформаційних сторінках учасників ЗНО 

результатів ЗНО:

 Українська мова і література, іноземні мови, математика – до 15.06.2017

 Історія України, біологія, російська мова – до 19.06.2017

 Географія, фізика, хімія – до 23.06.2017



ЗНО 2017
Графік проведення

Проведення додаткової сесії ЗНО

03.07.2017 – 12.07.2017 (за окремим графіком)

Розгляд УЦОЯО апеляційних заяв щодо результатів ЗНО

з дня оголошення результатів



*

Дата предмет

23 травня українська мова і література

25 травня іспанська, німецька, французька мови

29 травня англійська мова

31 травня математика

02 червня історія України

06 червня російська мова

08 червня біологія 

12 червня географія

14 червня фізика

16 червня хімія



Кожен учасник ЗНО матиме 

право скласти тести не більш як 

із чотирьох навчальних предметів



У 2017 році ЗНО проводитиметься за програмами,

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки

України від 03.02.2016 № 77 «Про затвердження

програм зовнішнього незалежного оцінювання для

осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі

повної загальної середньої освіти», а саме:

 з української мови і літератури;

 з історії України;

 з математики;

 з біології;

 з географії;

 з фізики;

 з хімії;

 з російської мови



*УВАГА!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 27 липня

2016 року № 888 «Про внесення змін до наказу Міністерства

освіти і науки від 3 лютого 2016 року № 77», розроблення та

укладання тестів зовнішнього незалежного оцінювання з

іноземних мов у 2017 році відбуватиметься відповідно до

програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки

України від 01 жовтня 2014 року № 1121.
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На сайтах Українського центру оцінювання

якості освіти та Херсонського регіонального

центру оцінювання якості освіти розміщено

нові програми зовнішнього незалежного

оцінювання

khersontest.org.ua





Зараховуються як ДПА випускникам 

загальноосвітніх закладів:

Українська мова

Історія України (період ХХ початок ХХІ ст.) 

або математика

Один предмет (на вибір учня) 



ЗНО = ДПА

Українська мова і 

література На вибір учня

Українська 

мова
(ЗНО = ДПА)

Українська 

мова і  

література

(ЗНО)

Історія 

України
Математика

Період з ХХ 

- поч. ХХІ 

ст.

(ЗНО=ДПА)

Період з 

давніх 

часів до 

ХХ ст. 

(ЗНО)

або Предмет за 

вибором учня



Випускник ЗНЗ має право скласти

сертифікаційну роботу зовнішнього

оцінювання і з історії України, і з

математики, але результат лише однієї із них

буде зарахований як ДПА.

Під час реєстрації випускник обирає

предмет, результат якого буде зарахований

йому як ДПА.



ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ЗНО-2017 буде встановлюватися 

поріг «склав/не склав» для кожного з 

предметів тестування



Учасники тестування, які не 

подолають поріг «склав/не склав», не 

зможуть використати результати ЗНО 

з цих предметів для вступу до ВНЗ



Тестові завдання ЗНО укладаються 

державною мовою. 

За бажанням особи такі завдання

надаються мовою національних меншин

(кримськотатарською, молдовською,

польською, російською, румунською,

угорською), крім завдань з української

мови і літератури, російської мови та

іноземних мов



*
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Дата Предмет

23-29 травня українська мова і література

25-31 травня іспанська, німецька, французька мови

29 травня- 02 червня англійська мова

31 травня – 07 червня математика

02 -09 червня історія України

06- 12 червня російська мова

08- 14 червня біологія 

12- 16 червня географія

14-20 червня фізика

16-22 червня хімія



*





Дякуємо 

за увагу!!!


