
 

 

                ЗНО - 2017 



 
Нормативно-правова база: 

 

 Наказ МОН від 27.07.2016 № 889 «Деякі питання проведення в 

2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,  

зареєстровано в Мінюсті 09.08. 2016 року № 1114/29244; 

 Наказ МОН від 31.08.2016 №1055 «Про затвердження 

Календарного плану підготовки та проведення в 2017 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти»; 

 Наказ МОН від 13.10.2016 № 1236 «про затвердження Умов 

прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 

2017 році». 

 Наказ УЦОЯО від 11.10.2016 №170 «Про проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році» 

 Спільні накази «Про підготовку та проведення ЗНО 2017…» 

 

 

 

 



Наказ МОН від 27.07.2016  №889 

ЗНО проводитиметься з 23.05 до 15.07.2017 

Кожен зареєстрований учасник має право 

скласти тести не більше як із 4 предметів 

Результати ЗНО з трьох предметів 
(українська мова і література  (українська мова), 

математика або історія України (період ХХ – 

початок ХХІ ст.) і один навчальний предмет за 

вибором  випускника зараховується як 

результати ДПА  

 

 







• Календар ЗНО - 2017:  
   Українська мова і література   23.05.2017 

   Іспанська мова    25.05.2017 

   Німецька мова   25.05.2017 

   Французька мова   25.05.2017 

   Англійська мова   29.05.2017 

   Математика    31.05.2017 

   Історія України    02.06.2017 

   Російська мова    06.06.2017 

   Біологія    08.06.2017 

   Географія    12.06.2017 

   Фізика     14.06.2017 

   Хімія     16.06.2017 

 

 

Наказ МОН України від 31.08.2016 №1055 



Важливі дати ЗНО – 2017  

 Реєстрація на участь: 

 з 06 лютого до 17 березня 2017 р. – через 

навчальні заклади 

 

Терміни проведення:  

 з 23 травня до 16 червня – основна сесія 

   …. до 15 липня – додаткова сесія 

 



Наказ МОН від 13.10 2016 № 1236 
 Умови прийому до ВНЗ 

 дійсні сертифікати ЗНО  2016 та 2017 років (ч.ІІ, ст.1); 

 вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця 

державного та регіонального замовлення не більше, ніж із 

чотирьох спеціальностей (ч.V, ст.1); 

 зараховуються бали сертифікатів ЗНО з укр.мови та літератури 

(І предмет), математики або історії України або біології (за 

вибором ВНЗ, ІІ предмет), загальноосвітнього предмета або 

творчий конкурс (ІІІ предмет) – (ч.VI, ст.1) 

 вступ у магістратуру зі спеціальності «Право» – за 

результатами ЗНО 

 у 2017 році набір вступників для здобуття вищої освіти ступеня 

молодшого бакалавра не проводиться (ч. І, ст.13) 

 

 

 



Наказ УЦОЯО від 11.10.2016 № 170  
Про проведення пробного ЗНО 2017 

  

  
ТЕРМІНИ 

ПРОВЕДЕННЯ: 

01.04. 2017  - 

українська мова та 

література  

 08.04.2017  - 

 іноземні мови; історія 

України; математика;    

хімія; географія; 

біологія; фізика  

ПРОБНЕ ЗНО 2017 
 

 

 

Реєстрація 

(на сайті ЛРЦОЯО) 

 
   з 10 січня  до 31 січня 2017 р. 



підготовка 

Інформаційна робота:  

 - зустрічі з громадськістю; 

 - робота з учителями – предметниками 

(індивідуально-групові заняття по підготовці 

до ЗНО); 

 - батьківські збори, виховні години; 

- Тренувальне он-лайн тестування; 

Пробне ЗНО 



 

Бажаєм успіхів! 


