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ОСОБЛИВОСТІ ЗНО-2017 

 завдання сертифікаційних робіт з української мови і літератури, історії 

України, математики, біології, географії, фізики, хімії та російської 

мови укладатимуть відповідно до програм зовнішнього незалежного 

оцінювання (далі – ЗНО), затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки від 3 лютого 2016 року № 77; 

 завдання сертифікаційних робіт з іноземних мов у 2017 році 

укладатимуть відповідно до програми ЗНО, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2014 року № 1121;  

 під час проведення ЗНО з іноземних мов у 2017 році оцінюватимуться 

комунікативні уміння в читанні та письмі; завдання на розуміння мови 

на слух (аудіювання) будуть відсутні; 

 із програмами можна ознайомитися на сайті Українського центру 

оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО) в розділі «Підготовка до ЗНО-

2017». 

 

РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗНО-2017 

Реєстрація учасників ЗНО-2017 триватиме протягом 06 лютого –

 17 березня 2017 року. 

 випускники ЗНЗ поточного року реєструються за місцем навчання; 

 випускники минулих років реєструються самостійно на сайті УЦОЯО: 

http://testportal.gov.ua 

 

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2017 

ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти, проводитиметься з 23 травня по 15 липня. 

Кожен учасник ЗНО має право скласти тести НЕ більше ніж із 

чотирьох навчальних предметів з переліку: 

 23 травня – українська мова і література; 

 25 травня – іспанська мова; 

 25 травня – німецька мова; 

 25 травня – французька мова; 

 29 травня – англійська мова; 

 31 травня – математика; 

 02 червня – історія України; 

 06 червня – російська мова; 

 08 червня – біологія; 

https://testportal.com.ua/programs2017/
https://testportal.com.ua/programs2017/
http://testportal.gov.ua/
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 12 червня – географія; 

 14 червня – фізика; 

 16 червня – хімія. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО-2017 

Результати ЗНО із трьох предметів – української мови і літератури 

(завдання частин «Українська мова» та «Власне висловлювання»), 

математики АБО історії України (завдання частини «Історія України ХХ –

початку ХХІ століття»), а також одного з навчальний предметів на вибір 

випускника – зараховуються як результати державної підсумкової 

атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для 

випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року. 

 

УСТАНОВЛЕННЯ «ПОРОГОВОГО БАЛА» 

Для визначення результатів ЗНО-2017 з кожного предмета буде 

встановлено «пороговий бал», тобто та кількість тестових балів, яку може 

набрати мінімально підготовлений абітурієнт. Учасники тестування, які не 

подолають «поріг», не зможуть використати результат ЗНО із цього предмета 

для вступу до ВНЗ. Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими за 

«пороговий бал», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів та матимуть 

право брати участь у конкурсному відборі при вступі на навчання. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2017 

 

№ з/п Термін виконання  Зміст заходу  

1. з 23.01.2017 Реєстрація громадських спостерігачів 

2. 06.02-17.03.2017 Подання реєстраційних документів особами, які 

проходитимуть ЗНО 

3. 06.02-17.03.2017 Формування та відправлення до РЦОЯО 

комплектів реєстраційних документів 

випускників старшої школи загальноосвітніх 

навчальних закладів 

4. 06.02-31.03.2017 Унесення за вимогою учасників ЗНО змін до 

реєстраційних даних 
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5. 03.05-19.05.2017 Подання реєстраційних документів для участі у 

додатковій сесії ЗНО учасниками 

антитерористичної операції, особами з 

неконтрольованих територій*, які не мали змоги 

зареєструватися в основний період, а також 

особами, які за рішенням судів перебувають в 

установах Державної пенітенціарної системи 

України 

6. з 03.04.2017 Видача дублікатів сертифікатів ЗНО, виданих у 

2017 році 

7. до 28.04.2017 Розміщення на інформаційних сторінках 

учасників ЗНО запрошень-перепусток для участі 

в ЗНО 

8.   

 

23.05.2017 

25.05.2017 

25.05.2017 

25.05.2017 

29.05.2017 

31.05.2017 

02.06.2017 

06.06.2017 

08.06.2017 

12.06.2017 

14.06.2017 

16.06.2017 

Проведення ЗНО: 

 

українська мова і література 

іспанська мова 

німецька мова 

французька мова 

англійська мова 

математика 

історія України 

російська мова 

біологія 

географія 

фізика 

хімія 

9.   

  

 

 

24.05.2017 

26.05.2017 

26.05.2017 

26.05.2017 

30.05.2017 

01.06.2017 

06.06.2017 

07.06.2017 

09.06.2017 

13.06.2017 

15.06.2017 

19.06.2017 

Розміщення на офіційному веб-сайті УЦОЯО 

правильних відповідей до завдань 

сертифікаційних робіт: 

 

українська мова і література 

іспанська мова 

німецька мова 

французька мова 

англійська мова 

математика 

історія України 

російська мова 

біологія 

географія 

фізика 

хімія 

10.   

  

 

до 14.06.2017 

Установлення порога «склав/не склав» та 

визначення результатів ЗНО: 

 

українська мова і література, іноземні мови, 
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до 16.06.2017 

до 22.06.2017 

математика; 

історія України, біологія, російська мова; 

географія, фізика, хімія 

11.   

  

  

до 15.06.2017 

 

до 19.06.2017 

до 23.06.2017 

Розміщення на інформаційних сторінках 

учасників ЗНО результатів ЗНО: 

 

українська мова і література, іноземні мови, 

математика; 

історія України, біологія, російська мова; 

географія, фізика, хімія 

12.  03.07-12.07.2017 

(за окремим графіком) 

Проведення додаткової сесії ЗНО 

  

13.  

 

 

 

 

до 15.06.2017 

 

до 19.06.2017 

до 23.06.2017 

Передавання загальноосвітнім навчальним 

закладам відомостей результатів державної 

підсумкової атестації в електронному вигляді: 

 

 

українська мова і література, іноземні мови, 

математика; 

історія України, біологія, російська мова; 

географія, фізика, хімія 

* Особи з неконтрольованих територій – особи, які проживають на тимчасово окупованій 

території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) або в населених пунктах, 

зазначених у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що 

розташовані на лінії зіткнення, наведених у додатках 1 і 2 до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 07 листопада 2014 р. № 1085-р «Про затвердження Переліку 

населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (у 

редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1276-р), 

або переселилися з них. 

 


