
ОСОБЛИВОСТІ 

ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2017



ЗНО-2017

ЗНОь -2017 складатимуть: 

випускники• ЗНЗ 2017 року;

випускники• ПТНЗ, ВНЗ І–ІІ рівнів

акредитації та інші особи, які вже

отримали або отримають атестат у

поточному навчальному році;

максимальнаь кількість предметів ЗНО –

ЧОТИРИ;

ЗНО -2017 з іноземних мов буде

проведено у форматі минулих років (без

аудіювання та говоріння).



ПРОБНЕ ЗНО-2017
КАЛЕНДАР ПРОБНОГО 

ЗНО-2017 

01 квітня 2017р.: 

Українська мова і літ.;

 08 квітня 2017р.:

•Історія України

•Математика

•Біологія

•Географія

•Фізика

•Хімія

•Англійська мова

•Іспанська мова

•Німецька мова

•Російська мова

•Французька мова

ОСОБЛИВОСТІ

ПРОБНОГО ЗНО-2017

реєстрація на сайті

ХРЦОЯО

з 10 до 31 січня 2017р.;

запрошення-перепустка

на сайті ХРЦОЯО

до 14 березня 2017р.;

вартість одного пробного

тестування – 120 грн.



ЗНО-2017

 реєстрація на ЗНО-2017: з 06 лютого до 17 березня

2017р.;

 унесення змін: до 31 березня 2017р.;

 у розділі «Підготовка до ЗНО» на сайті УЦОЯО –

програми з усіх предметів;

 випускникам старшої школи ЗНЗ 2017 року 

результати ЗНО = результати ДПА з таких предметів:

• українська мова;

• математика або історія України;

• один із навчальних предметів на вибір випускника. 

Увага! Якщо випускнику потрібно скласти і

математику, і історію України, він може обрати один

із цих предметів 2-м предметом ДПА, а інший – 3-м

предметом ДПА.



ЗНО-2017

Визначити, у 

якій сфері 

бажаєте 

працювати та 

яку освіту слід 

для цього 

здобути

Обрати 

спеціальність 

Звернутися до 

офіційного-веб-

сайту обраного 

ВНЗ і 

ознайомитися 

із предметами, 

необхідними 

для вступу на ту 

чи ту 

спеціальність

До початку реєстрації на 

ЗНО-2017 необхідно:



ЗНО-2017
Для визначення результатів ЗНО-2017 

експертним шляхом буде встановлюватися 

поріг “СКЛАВ /НЕ СКЛАВ” для кожного із предметів 

тестування

Подолання порогу 

“склав / не склав”

РЕЙТИНГОВА ШКАЛА 

100 – 200 БАЛІВ

Право на участь у 

конкурсному відборі під 

час прийому до ВНЗ

ШКАЛА 1 – 12 БАЛІВ 

ДЛЯ ПРЕДМЕТІВ ДПА



КОНТАКТИ
Регіон обслуговування: Харківський 

регіональний центр оцінювання якості освіти 

Поштова адреса:

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

Телефон інформаційної служби:

(057)705 07 37, (097) 83 23 496

Сайт: 

www.zno-kharkiv.org.ua

Відповідальний за пункт проведення ЗНО 

«Полтавська державна аграрна академія»:

корпус 4, каб. 400; (0532) 61-26-63; 

www.pdaa.edu.ua

http://www.zno-kharkiv.org.ua/


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


