Особливості ЗНО-2017
У 2017 році зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться з 12 навчальних
предметів: української мови і літератури, історії України, математики,
біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської
та французької мов. Кожен зареєстрований учасник матиме право виконати
сертифікаційні роботи не більше ніж із чотирьох навчальних предметів.
ЗНО розпочнеться з 23 травня і триватиме до 15 липня 2017 року.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання із трьох навчальних
предметів зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію
за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої
школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року.
Так, майбутні випускники складатимуть українську мову і літературу
(українську мову), математику або історію України (період XX - початок XXI
століття), а також один навчальний предмет за вибором випускника.

Календарний план підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти ( таблицю подайте у ворді)
(витяг з наказу МОНУ від 31.08.2016 №1055)

№ з/п
1.
2.

Строк виконання
з 23.01.2017
06.02-17.03.2017

3.

06.02-17.03.2017

4.

06.02-31.03.2017

5.

03.05-19.05.2017

6.

з 03.04.2017

Зміст заходу
Реєстрація громадських спостерігачів
Подання реєстраційних документів особами, які
проходитимуть зовнішнє незалежне оцінювання
Формування та відправлення до РЦОЯО
комплектів реєстраційних документів випускників
старшої школи загальноосвітніх навчальних
закладів
Унесення за вимогою учасників зовнішнього
незалежного оцінювання змін до реєстраційних
даних
Подання реєстраційних документів для участі у
додатковій сесії зовнішнього незалежного
оцінювання учасниками антитерористичної
операції, особами з неконтрольованих територій*,
які не мали змоги зареєструватися в основний
період, а також особами, які за рішенням судів
перебувають в установах Державної
пенітенціарної системи України
Видача дублікатів сертифікатів зовнішнього

незалежного оцінювання, виданих у 2017 році
Розміщення на інформаційних сторінках
учасників зовнішнього незалежного оцінювання
запрошень-перепусток для участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні

7.

до 28.04.2017
Проведення зовнішнього незалежного
оцінювання:

8.
23.05.2017

українська мова і література
25.05.2017
іспанська мова
25.05.2017
німецька мова
25.05.2017
французька мова
29.05.2017
англійська мова
31.05.2017
математика
02.06.2017
історія України
06.06.2017
російська мова
08.06.2017
біологія
12.06.2017
географія
14.06.2017
фізика
16.06.2017
хімія
Розміщення на офіційному веб-сайті УЦОЯО
правильних відповідей до завдань
сертифікаційних робіт:

9.

24.05.2017

українська мова і література

26.05.2017

іспанська мова

26.05.2017

німецька мова

26.05.2017

французька мова

30.05.2017

англійська мова

01.06.2017

математика

06.06.2017

історія України

07.06.2017

російська мова

09.06.2017

біологія

13.06.2017

географія

15.06.2017

фізика

19.06.2017

хімія
Установлення порога "склав/не склав" та
визначення результатів зовнішнього незалежного
оцінювання:

10.

до 14.06.2017

українська мова і література, іноземні мови,
математика;

до 16.06.2017
історія України, біологія, російська мова;
до 22.06.2017
географія, фізика, хімія
Розміщення на інформаційних сторінках
учасників зовнішнього незалежного оцінювання
результатів зовнішнього незалежного оцінювання:

11.

українська мова і література, іноземні мови,
математика;
до 15.06.2017
історія України, біологія, російська мова;
до 19.06.2017

12.

географія, фізика, хімія
до 23.06.2017
03.07-12.07.2017 (за окремим Проведення додаткової сесії зовнішнього
графіком)
незалежного оцінювання
Передавання загальноосвітнім навчальним
закладам відомостей результатів державної
підсумкової атестації в електронному вигляді:

13.

українська мова і література, іноземні мови,
математика;
до 15.06.2017
історія України, біологія, російська мова;
до 19.06.2017
географія, фізика, хімія
до 23.06.2017
* Особи з неконтрольованих територій – особи, які проживають на тимчасово окупованій
території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) або в населених пунктах,
зазначених у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що
розташовані на лінії зіткнення, наведених у додатках 1 і 2 до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 07 листопада 2014 р. № 1085-р " про затвердження Переліку

населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення 9 у
радакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1276-р),
або переселилися з них.

