
 1 

ПРОБНЕ ЗНО-2017 

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (далі – пробне ЗНО) – 

добровільне тестування осіб, що проводиться для ознайомлення із 

процедурою та технологією зовнішнього незалежного оцінювання (далі – 

ЗНО), структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту 

тестування та робочого місця учасника ЗНО. 

Завдання для пробного ЗНО, що створюються у формі предметних 

тестів, відповідають програмам ЗНО, характеристикам та структурі 

сертифікаційних робіт ЗНО. 

Пробні тести укладаються державною мовою. За бажанням особи 

завдання пробних тестів надаються однією з мов національних меншин. 

Результати пробного ЗНО НЕ використовуються для оцінювання 

рівня навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної 

середньої освіти та для конкурсного відбору на навчання до вищих 

навчальних закладів. 

 

ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ У ПРОБНОМУ ЗНО-2017 

Пробне ЗНО дає можливість: 

 ознайомитися із процедурою проведення ЗНО та стандартизованими 

тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам та 

структурі сертифікаційних робіт ЗНО-2017; 

 психологічно підготуватися до ЗНО; 

 орієнтуватися в різних формах завдань ЗНО; 

 навчитись ефективно розподіляти час на виконання завдань ЗНО; 

 виконати пробний тест і потренуватися в заповненні бланків відповідей 

сертифікаційних робіт ЗНО; 

 отримати результат за виконання завдань пробного ЗНО; 

 оцінити власний рівень навчальних досягнень і скоригувати підготовку 

до основної сесії ЗНО. 

 

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО-2017 

Кожен зареєстрований учасник може взяти участь 01 квітня 2017 р. у 

пробному тесті з української мови і літератури та 08 квітня 2017 р. у 

пробному тесті з одного із предметів на вибір абітурієнта: історії України, 

http://testportal.gov.ua/programs2017/
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математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, 

німецької, російської, французької мов. 

 

ВАРТІСТЬ ПРОБНОГО ЗНО-2017 

Вартість одного тестування для одного учасника становить 

120 грн. 00 коп.  

УВАГА! У разі затвердження в Законі України «Про державний 

бюджет 2017 року» змін соціальних стандартів, ціну за участь у пробному 

ЗНО-2017 може бути змінено. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ НА ПРОБНЕ ЗНО-2017 

Реєстрація осіб для участі у пробному ЗНО-2017 триватиме 

протягом10 – 31 січня 2017 року. 

Для реєстрації необхідно: 

 зайти на сайт регіонального центру оцінювання якості освіти, на 

території обслуговування якого особа бажає проходити пробне 

тестування; 

 заповнити реєстраційну форму; 

 створити свою персональну сторінку – особистий кабінет; 

 обрати предмети пробного ЗНО-2017; 

 з персональної сторінки (особистого кабінету) роздрукувати квитанцію 

на сплату вартості послуг для проведення пробного ЗНО-2017; 

 на основі цієї квитанції здійснити оплату за пробне ЗНО-2017 окремим 

платежем за кожний з обраних предметів у банківських установах 

України; 

 роздрукувати запрошення-перепустку, де вказано час і місце 

проведення пробного ЗНО-2017. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ПРОБНОГО ЗНО-2017 

№ Зміст Термін  

1 Реєстрація осіб, які виявили бажання брати участь у 10.01 – 31.01.2017 р. 
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пробному ЗНО 

2 Розміщення інформації про час і місце проходження 

пробного ЗНО 

до 14.03.2017 р.  

3 Проведення пробного ЗНО 01.04.2017 р. з української мови 

і літератури; 

08.04.2017 р. з біології, 

географії, історії України, 

математики, фізики, хімії, 

російської мови, англійської, 

іспанської, німецької, 

французької мов 

4 Уведення учасниками відповідей до сервісу 

«Визначення результатів пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання» 

до 05.04.2017 р. з української 

мови і літератури; 

до 10.04.2017 р. з біології, 

географії, історії України, 

математики, фізики, хімії, 

російської мови, англійської, 

іспанської, німецької, 

французької мов 

5 Оприлюднення правильних відповідей до завдань 

пробного ЗНО 

06.04.2017 р. з української мови 

і літератури; 

11.04.2017 р. з біології, 

географії, історії України, 

математики, фізики, хімії, 

російської мови, англійської, 

іспанської, німецької, 

французької мов 

6 Оголошення результатів пробного ЗНО 08.04.2017 р. з української мови 

і літератури; 

14.04.2017 р. з біології, 

географії, історії України, 

математики, фізики, хімії, 

російської мови, англійської, 

іспанської, німецької, 

французької мов 

Більш детальну інформацію читайте на сайті Харківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти: www.zno-kharkiv.org.ua  

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

