ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2017 РОКУ
ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)
у 2017 році повинні складати:
– випускники загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ)
для здобуття атестата та вступу до вищих навчальних
закладів (ВНЗ) України на конкурсній основі;
– випускники ПТНЗ, ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (технікумів,
коледжів тощо), інші особи, які вже отримали (або
отримають у поточному навчальному році) атестат та мають
бажання
вступати
до
ВНЗ
України.

Чи потрібно
сплачувати кошти
за проходження ЗНО?
З яких предметів буде
проводитися ЗНО
в 2017 році?

Коли почнеться
реєстрація для участі
в ЗНО–2017?
До якого часу можливо
внести зміни до
реєстраційних даних?

Скільки тестувань можна
скласти під час ЗНО–2017?
Якою мовою укладають
сертифікаційні роботи ЗНО?

Які особливості проведення
ЗНО з іноземних мов
у 2017 році?

ЗНО проводиться за кошти державного бюджету та
є безкоштовним для його учасників. Але Українським
центром оцінювання якості освіти та його регіональними
підрозділами проводиться пробне ЗНО, яке проводиться за
кошти фізичних (юридичних) осіб.
ЗНО–2017 буде проводитися з 12 навчальних
предметів: української мови і літератури, історії України,
математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з
англійської, німецької, іспанської, французької та російської
мов.

Реєстрація почнеться 06 лютого 2017 року
і триватиме до 17 березня 2017 року.
Внесення змін до реєстраційних даних можливе
до 31 березня 2017 року.

Кожен учасник ЗНО матиме право скласти
не більш ніж чотири тестування.
Завдання
сертифікаційної
роботи
ЗНО
укладають державною мовою. За бажанням особи такі
завдання надаються мовою національних меншин, якщо
цією мовою здійснюють навчання в системі загальної
середньої освіти (крім завдань з української мови
і літератури, російської мови та іноземних мов).

ЗНО-2017 з іноземних мов буде
проведено за форматом минулих років (без
аудіювання і говоріння).

Результати з яких
предметів ЗНО
зараховують як
результати ДПА для
випускників ЗНЗ?
Чи можливо скласти ДПА
в формі ЗНО
і з математики, і з історії
України?

Результати ЗНО з історії
України зараховують як
результати ДПА лише за
період ХХ – початок ХХІ
століття, чи будуть у
тесті ЗНО питання
стосовно інших періодів?

Чи може випускник
обрати одним з предметів
ЗНО іноземну мову, яку
він не вивчав у ЗНЗ?
Коли будуть оголошені
результати ЗНО?

Що таке пробне ЗНО?
Чи планується його
проведення в 2017 році?

Випускникам ЗНЗ результати ЗНО зараховують
як ДПА з предметів:
– українська мова;
– математика або історія України (період XX –
початок XXI століття);
– один із навчальних предметів за вибором
випускника.
Якщо
випускнику
потрібно
скласти
і математику, і історію України, він може обрати один
із цих предметів 2м предметом ДПА, а інший – 3-м.

Сертифікаційні роботи ЗНО з історії України
укладаються відповідно до затверджених програм ЗНО
і будуть містити завдання відповідно до всієї
навчальної програми загальної середньої освіти
з історії України, а для визначення результату ДПА
буде
використано
лише
частину
завдань
сертифікаційної роботи.

Випускник може обрати 4-м предметом для
складання під час ЗНО іноземну мову, яку він не вивчав
у ЗНЗ.
Оголошення результатів ЗНО–2017:
– до 15.06.2017 (українська мова і література,
іноземні мови, математика);
– до 19.06.2017 (історія України, біологія,
російська мова);
– до 23.06.2017 (географія, фізика, хімія).

Пробне тестування буде проводитися в квітні 2017
року. Реєстрацію для участі в пробному ЗНО буде
проведено (орієнтовно) з 10 до 31 січня 2017 року.
Відповідна інформація буде розміщена на нашому
сайті www.dneprtest.dp.ua.

Усю потрібну інформацію щодо ЗНО можна отримати на сайті Дніпропетровського регіонального
центру оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО) www.dneprtest.dp.ua або за телефоном (056) 790–24–99,
а також у соціальній мережі «ВКонтакте» в групі ЗНО 2017. Офіційна група ДпРЦОЯО
(http://vk.com/zno_dnepr) або в соціальній мережі «Facebook» «Дніпропетровський РЦОЯО»
(https://www.facebook.com/zno.dnepr)

