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Регіон обслуговування Дніпропетровського 

регіонального центру оцінювання якості освіти: 
Дніпропетровська та Запорізька області 

Поштова адреса: вул. Новоселівська, 27,  

м. Дніпро, 49083 

Телефони: (056)790-24-99, (056)790-24-97 (факс) 

Cайт: www.dneprtest.dp.ua 
Е-mail: rc.dnepr@testportal.com.ua 

Група «ВКонтакте»: ЗНО-2016. Офіційна група 

ДпРЦОЯО (http://vk.com/zno_dnepr) 

Сторінка у «Facebook»:  
Дніпропетровський РЦОЯО  

(https://www.facebook.com/zno.dnepr?ref=hl) 
 



ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 
(ЗНО) — це оцінювання результатів навчання, 
здобутих на певному освітньому рівні, яке 
здійснює спеціально уповноважена державою 
установа. 

 
Відповідно до статті 45 Закону України «Про 

вищу освіту» ЗНО результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої 
освіти, використовується для прийому до вищих 
навчальних закладів (ВНЗ) на конкурсній основі.  



У 2017 році ЗНО складатимуть: 

– випускники старшої школи 
загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) 
2017 року для здобуття атестата та вступу до 
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.  
 



ЗНО проводиться  
за кошти державного 

бюджету та є 
безкоштовним  

для його учасників 



У Дніпропетровській та Запорізькій 
областях проведення ЗНО організовує 
Дніпропетровський регіональний центр 
оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО).  

 

 
 
Загальне керівництво ЗНО  здійснює 

Український центр оцінювання якості 
освіти (УЦОЯО).  

  



Терміни 
проведення та 

предмети  
ЗНО-2017 



Календар ЗНО-2017 

Дата проведення Предмет ЗНО 
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 
12 червня географія 
14 червня фізика 
16 червня хімія 



   ЗМІСТ СЕРТИФІКАЦІЙНИХ РОБІТ з  української мови  
і літератури, історії України, математики, біології, географії, 
фізики, хімії та російської мов визначено Програмами 
зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які 
бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної 
середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства 
освіти і науки України від 03 лютого 2016 року №77. 

 
 ЗМІСТ СЕРТИФІКАЦІЙНИХ РОБІТ з   іноземних мов* 

визначено  програмами, затвердженими наказом 
Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2014 року 
№ 1121. 

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



Характеристики  
сертифікаційних робіт 

Назва предмета 
тестування 

Кількість 
тестових 
завдань 

Час відведений 
на виконання 
тесту, хвилин 

Максимальна 
кількість балів за 

виконання усіх 
завдань тесту 

Українська мова  
і література 

58 180 104 

Математика 33 180 62 

Історія України 60 150 94 

Фізика 34 180 56 

Хімія 50 150 80 

Біологія 50 120 76 

Географія 58 150 92 

Іноземні мови  
(англійська, німецька,  
французька, іспанська) 

43 120 56 

Російська мова 51 150 88 



Зверніть увагу! На сайті ДпРЦОЯО (www.dneprtest.dp.ua)  
у  розділі «Підготовка до ЗНО» розміщено  інформаційні матеріали,  які 
допоможуть Вам підготуватися до ЗНО, а також систематизувати та підвищити 
рівень знань із відповідних предметів!   



 Завдання сертифікаційних робіт 
ЗНО укладаються 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). 
 



Кожен учасник ЗНО 
матиме право 

скласти не більш ніж 
чотири тестування 



ЗНО  
та ДПА 



 Випускникам старшої школи ЗНЗ 2017 року 
результати ЗНО зараховують як результат державної 
підсумкової атестації (ДПА) з предметів: 
– українська мова; 
– математика або історія України (період XX – початок 
XXI століття); 
– один із навчальних предметів за вибором 
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. 

 Для визначення результатів ДПА випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів зараховуватимуться результати виконання всіх або 
частини завдань сертифікаційної роботи, що залежить від конкретного 
навчального предмета.  





Реєстрація  
для участі  

в ЗНО-2017 



Реєстрація почнеться  
06 лютого 2017 року  

і триватиме до  
17 березня 2017 року. 

Внесення змін до реєстраційних 
даних можливе до  

31 березня 2017 року. 



Перед початком реєстрації для участі  
в ЗНО-2017 потрібно визначитися з тим, які 
саме предмети потрібні для вступу до  обраного 
ВНЗ на ту чи ту спеціальність.  

Перелік предметів, потрібних для вступу, 
затверджується Правилами прийому кожного 
окремого ВНЗ до 1 грудня 2016 року та 
розміщується на офіційному веб-сайті ВНЗ*. 

 *Пункт 1 додатку 1 до Умов прийому на навчання до вищих 
навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом МОН 
від 13 жовтня 2016 року № 1236 «Про затвердження Умов прийому 
на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році». 
 Зазначений наказ був направлений до Міністерства юстиції для 
державної реєстрації. Лише після цього документ буде затверджено 
остаточно. 



 Під час реєстрації випускники ЗНЗ 
2017 року матимуть можливість обрати, 
результат якої сертифікаційної роботи 
буде зарахований їм як ДПА*. 

   
Увага! *Просимо віднестися до цього вибору 

з максимальною відповідальністю та 
приділити йому якомога більше уваги. 
 



Визначення 
результатів  

ЗНО-2017 



Оголошення результатів  
ЗНО–2017 відбудеться: 

– до 15.06.2017 з української мови  
і літератури, іноземної мови, математики; 
– до 19.06.2017 з історії України, біології, 
російської мови; 
– до 23.06.2017 з географії, фізики, хімії. 



 ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  
ЗНО-2017 експертним шляхом буде 
встановлюватися поріг «склав/не склав» 
для кожного з предметів тестування, тобто 
визначатиметься мінімальна кількість 
(сума) тестових балів з певного 
навчального предмета, отримання яких 
надає учаснику ЗНО право на участь в 
конкурсному відборі під час прийому  
до ВНЗ. 



Випускники старшої школи ЗНЗ 
окрім оцінки за рейтинговою шкалою 
100–200 балів отримають оцінку за 
шкалою 1–12 балів (з предметів, які 
вони обрали для складання ДПА). 



Усі АБІТУРІЄНТИ, РЕЗУЛЬТАТИ ЯКИХ БУДУТЬ ВИЩИМИ 
ЗА «ПОРОГОВИЙ БАЛ», отримають оцінку за шкалою  
100–200 балів.  

Таким чином, результати абітурієнтів, які подолали 
«поріг», займуть відповідне місце на рейтинговій шкалі в 
діапазоні від 100 до 200 балів, тобто абітурієнти, які 
матимуть рейтинговий результат 100 та більше балів, 
отримають право на участь у конкурсному відборі під час 
прийому до ВНЗ. 

100 200 



ПРОБНЕ  
ЗНО-2017  



 ПРОБНЕ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ 
ОЦІНЮВАННЯ (далі – пробне ЗНО, пробне 
тестування) – це добровільне тестування осіб, яке дає 

їм можливість ознайомитись із процедурою проведення ЗНО, 
структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу 
до пункту тестування та робочого місця. 

Вартість пробного ЗНО – 
(разом з ПДВ) за одне тестування. 

 Право проведення пробного ЗНО в 
Дніпропетровській та Запорізькій областях 
надано виключно ДпРЦОЯО 



Запрошуємо учнів 10-х*, 11-х класів, 
а також випускників минулих років 
взяти участь у пробному зовнішньому 
незалежному оцінюванні! 

*Радимо учням 10-х класів починати обирати ВНЗ  
та спеціальність уже зараз! 

Якщо Ви вже почали готуватися до складання ЗНО, 
пропонуємо цикл пробних тестувань розподілити на 
два роки та мати можливість пройти всі потрібні 

тестування під час пробних ЗНО. 



ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПРОБНОГО ЗНО укладаються УЦОЯО та відповідають 

програмам, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт, що будуть 

надані під час основного ЗНО. 

МІСЦЕ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОБНОГО ТЕСТУВАННЯ – пункти проведення 

пробного ЗНО (такі пункти створюються лише в тих адміністративно-

територіальних одиницях, де зареєструвалася певна кількість абітурієнтів на 

кожен день тестування). 

ПРОБНЕ ЗНО ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ: 

– взяти участь у процедурі проведення 
ЗНО; 
– психологічно адаптуватися до основної 
сесії ЗНО; 
– ознайомитися з різними формами 
тестових завдань;  
– розрахувати час роботи із тестовими 
зошитами; 
– потренуватися в заповненні бланків 
відповідей; 
– визначити власний рівень знань; 
– скорегувати підготовку до ЗНО. 

УЧАСНИКИ ПРОБНОГО ЗНО 

ОТРИМУЮТЬ: 

– зошит(-ти) із тестовими 

завданнями пробного ЗНО; 

– бланк(-ки) відповідей; 

– можливість ознайомитися з 

правильними відповідями до завдань 

пробного ЗНО, власним результатом 

проходження пробного ЗНО за 

шкалою 1–12 балів та рейтинговою 

шкалою 100–200 балів. 

Загальна інформація 



 Пробні тести укладаються 
державною мовою.  
 За бажанням особи такі завдання 
надаються однією із мов національних 
меншин (крім завдань з української мови 
і літератури, російської мови та 
іноземних мов). 
 



ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ*  

ДЛЯ УЧАСТІ В ПРОБНОМУ ЗНО  

буде можливо у термін  

з 10 до 31 січня 2017 року  

на нашому сайті   

www.dneprtest.dp.ua.  

УВАГА! Зареєстровані особи 
матимуть доступ до 

*Звертаємо увагу, що реєстрація для проходження пробного тестування 
не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. 



ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО-2017 

Дата проведення Предмет тестування* 
1 квітня 2017 

(субота) 
українська мова і література 

8 квітня 2017 
(субота) 

біологія, географія, історія 
України, математика, фізика, 
хімія, російська мова, англійська 
мова, іспанська мова, німецька 
мова, французька мова 

*Предмети тестування, зазначені в один день, 
розпочинаються одночасно, тому неможливо 
бути присутнім в один і той же час на кількох 
тестуваннях. 



ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЧАС  
І МІСЦЕ ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРОБНОГО ЗНО 
(ЗАПРОШЕННЯ) для осіб, які 
зареєструвалися та вчасно 

сплатили вартість 
тестування (-вань), буде 

розміщено  
на нашому сайті  

до 14 березня 2017 року 



У ДЕНЬ ПРОХОДЖЕННЯ 
ПРОБНОГО ТЕСТУВАННЯ допуск 
особи до пункту пробного ЗНО 
здійснюватиметься за наявності 
таких документів: 

 
– паспорта (свідоцтва про 
народження) або іншого 
документа, що посвідчує особу; 
 
– запрошення для участі  
в пробному ЗНО. 
 



 РЕЗУЛЬТАТИ ПРОБНОГО ТЕСТУВАННЯ 
визначатимуться за допомоги спеціального 
сервісу «Визначення результатів пробного ЗНО», 
який буде розміщено на нашому сайті  
(з української мови і літератури – з 01.04.20107, з 
інших предметів – з 08.04.2017). Для визначення 
результатів учасникам пробного ЗНО буде необхідно 
ввести відповіді (використовуючи власний бланк 
відповідей тієї чи іншої сертифікаційної роботи 
пробного ЗНО) до вищезазначеного сервісу.  

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ,  що результати пробного ЗНО  
не  використовуються  

для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів ЗНЗ та 
для конкурсного відбору на навчання до ВНЗ 



Бажаємо успіхів  
та дякуємо за увагу! 


