










ріки









6,5%

12,4%
8,8%

10,4%

8,1%
13,5%

11,2%

21,1%

13,6%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Математика (результати)

Всі області УКРАЇНА м.Київ Львівська область





11,3%

17,5%
15,0% 14,8%

19,0% 19,6%

18,3%

22,2%

18,4%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Хімія (результати)

Всі області УКРАЇНА м.Київ Львівська область





14,2%

8,3%
10,2%

6,8%13,2% 9,1%
10,7% 11,5%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Англійська мова (результати)

Всі області УКРАЇНА м.Київ Львівська область







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 процедур 
ЗНО 2017



підготовка

Інформаційна робота: 
- зустрічі з громадськістю;
- робота з учителями – предметниками;
- батьківські збори, виховні години

Тренувальне он-лайн тестування

Пробне ЗНО



Проведення звірки бази ЗНЗ

Ідея – формування єдиної бази навчальних закладів у 
програмі УЦОЯО
 Етапи:
- до 16.11.2016 – уточнити підпорядкованість ЗНЗ 

(врахувати новостворені підрозділи освіти місцевих 
об'єднаних територіальних громад), внести інформацію 
до довідника закладів – РЦ

- 21.11. – 30.11.2016 – заповнити відповідні форми у 
вкладці «Інформація про заклад» функціонального 
сервісу «Заклади освіти», що є на сайті УЦОЯО –
керівники ЗНЗ







Інформація про заклад





різне
Апробація тестових завдань з 

навчальних предметів:
- 24 – 30.11
- 12 – 16.12

 дослідження PISA







Дякую за увагу


