
ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І
ВИПУСКНИКИ ШКІЛ !

До вашої уваги  пам’ятка  читачеві ,де 
ви зможете дізнатись про особливості 
зовнішнього незалежного оцінювання.

Особливості зовнішнього
незалежного оцінювання 2017 року

√ Реєстрація учасників зовнішнього
незалежного оцінювання 2017 року
буде  відбуватись  в  період  з  06
лютого по 17 березня 2017 року.
√ Зовнішнє  незалежне
оцінювання результатів  навчання,
здобутих  на  основі  повної  загальної
середньої  світи, проводитиметься
з23 травня по 15 липня;
√ Кожен  учасник  ЗНО має  право
скласти тести НЕ  більш як
із чотирьох навчальних  предметів  з
переліку:

 Українська мова і література 
(23 травня)

 Історія України (02 червня)
 Математика (31 травня)
 Біологія (08 червня)
 Географія (12 червня)
 Фізика (14 червня)

 Хімія (16 червня)
 Англійська мова (29 травня)
 Іспанська мова (25 травня)
 Німецька мова (25 травня)
 Російська мова (06 червня)
 Французька мова (25 травня)


√  Результати  зовнішнього
незалежного  оцінювання  з  трьох
предметів  (українська  мова  і
література  (українська  мова),
математика  або  історія  України
(період ХХ - початок ХХІ століття),
а  також  один  навчальний  предмет
за  вибором  випускника)
зараховуються  як  результати
державної  підсумкової  атестації  за
освітній  рівень  повної  загальної
середньої  освіти  для  випускників
старшої  школи  загальноосвітніх
навчальних закладів 2017 року.

Встановлення «порогового бала»
Для визначення результатів ЗНО-2017
з  кожного  предмета  буде
встановлено «пороговий  бал»,  тобто
та  кількість  тестових  балів,  яку
може набрати  мінімально
підготовлений  абітурієнт.  Учасники
тестування, які не подолають «поріг»,
не  зможуть  використати  результат
ЗНО з цього предмета для вступу до

ВНЗ. Усі абітурієнти, результати яких
будуть  не  нижчими  від  «порогового
бала»,  отримають  оцінку  за  шкалою
100–200  балів  та  матимуть  право
брати  участь  в  конкурсному  відборі
при вступі на навчання.

Графік проведення 
основної сесії ЗНО-2017

українська мова і
література

23 травня

іспанська мова 25 травня
німецька мова 25 травня

французька мова 25 травня
англійська мова 29 травня

математика 31 травня
історія України 02 червня
російська мова 06 червня

біологія 08 червня
географія 12 червня

фізика 14 червня

хімія 16 червня

Графік проведення додаткової сесії
зовнішнього незалежного

оцінювання

14 червня: українська мова і література
16 червня: математика
21 червня: історія України
22 червня: російська мова



23 червня:
англійська  мова,  іспанська
мова

24 червня:
німецька  мова,  французька
мова

29 червня: біологія
30 червня: фізика
01 липня: Географія

04 липня: Хімія

До вашої уваги журнал « Сучасна 
освіта в Україні і за кордоном» № 
1.2017 

Журнал для 
тих, хто 
прагне 
більшого– 
«Сучасна 
освіта в 
Україні і за 
кордоном»

За кордоном: 
Навчання за 
кордоном - яку

країну вибрати? Стартувала вступна 

кампанія - 2017 в закордонні ВНЗ. Яку
іноземну мову вчити сьогодні, щоб 
стати успішним завтра. Невизнані 
іноземні освітні установи. Стипендії і 
гранти на 2017 рік.

Україна: Як вступатимуть до ВНЗ в 
2017 році. Особливості ЗНО-2017 та 
Пробне ЗНО. Як визначитись з 
вибором майбутньої професії - 
практичні поради. Чи є наука в 
Україні? - Лідери науки України 2016. 
Web of Science award. Дні відкритих 
дверей у ВНЗ Києва і України. 
Академії, університети, коледжі, 
технікуми, училища (докладна 
інформація про спеціальності, умови 
прийому).

 З  цим  журналом  ви  можете
ознайомитися в читальному залі . 

Укладач пров. бібліограф   Дудар К.П
Видавець :

Катеринопільська районна  бібліотека
20500 смт.Катеринопіль вул. Леніна,46

E-mail:_kater.biblioteka@mail.ru
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державної адміністрації
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Підготуйся
до

ЗНО

                      Пам’ятка читачеві

                   Катеринопіль  2017
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