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Особливості ЗНО 2017



ключові моменти

неуважність стресовий стан пасивність



Графік проведення ЗНО-2017

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

Травня

Червня

16



Реєстрація на ЗНО 

триватиме з 6 лютого 

до 17 березня, вносити  

зміни до реєстраційних 

даних ЗНО можна до 

31 березня



Реєстраційні документи

Кому виповнилось

16 років 

Реєстрація на підставі

свідоцтва про народження. 

Фотокартка має бути 

якісною та відповідати віку. 



Кожен зареєстрований 

учасник ЗНО має право 

складати тести не 

більше як із 4 навчальних 

предметів із переліку



чіткі вимоги до випускників

з'явитися вчасно

мати необхідні документи

поводитися належно



Підготовка до ЗНО

 Спробуйте себе в пробному ЗНО 

 Ознайомтеся з характеристиками 

сертифікаційних робіт 

 Випробовуйте свої знання на 

тестах минулих років - test.dn.ua

 Обов’язково скористайтеся 

безкоштовним тренувальним он-лайн 

тестуванням на сайті Львівського 

РЦОЯО http://93.178.252.244:8080/



Повна інформація 

на testportal.gov.ua

Характеристики сертифікаційних робіт  



ПЗНО

ЗНО

Успіху досягає той, хто тренується!



Участь у пробному ЗНО

сприяє психологічній адаптації  до основної сесії



Участь у пробному ЗНО

допомагає розрахувати час роботи 

із тестовими зошитами



Участь у пробному ЗНО надає змогу 

потренуватися в заповненні бланків 

відповідей 



Участь у пробному ЗНО надає змогу 

визначити власний рівень знань



Скоригувати підготовку до ЗНО

зно



ПРОБНЕ  ЗНО – ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ 

УЧАСНИКІВ
пройти процедуру зовнішнього незалежного оцінювання 

у повній відповідності до основної сесії:
 побачити себе в алфавітних списках; 

 пройти перевірку документів;

 побачити, як саме знайти своє робоче місце в аудиторії; 

 прослухати типову промову інструктора;

 виконати такі ж дії, як і під час основної сесії, заповнити 

бланк відповідей; 

 зімітувати здачу роботи та засвідчити це своїм підписом в 

аудиторному протоколі



ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНОГО

ЗНО 2017
1 квітня Українська мова і література

8 квітня Іспанська мова

Німецька мова

Французька мова

Англійська мова

Математика

Історія України

Російська мова

Біологія

Географія

Фізика

Хімія



Реєстрація осіб, які виявили 

бажання  взяти участь у 

пробному ЗНО, відбуватиметься

з 10 до 31 січня 2017 року 

на нашому сайті

www.test.dn.ua



Запрошуємо на пробне ЗНО й учнів 10-х класів.

Це актуалізує вже зараз питання вибору майбутньої 

спеціальності, збільшить час на підготовку за обраними 

предметами та вибір кількості предметів за умови 

участі  у пробному ЗНО ще й у 11 класі .



Сайт: www.test.dn.ua



Володій 

повною 

інформацією!

vk.com/drcoko



Я готовий до ЗНО



http://vstup.info/Система «КОНКУРС»




















