


• від 27.07.2016 року № 889 «Деякі питання

проведення в 2017 році зовнішнього

незалежного оцінювання результатів навчання,

здобутих на основі повної загальної середньої

освіти»;

• 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».



 з української мови 

і літератури;

 з історії України;

 з математики;

 з біології;

 з географії;

 з фізики;

 з хімії;

 з російської мови

 англійська мова

 французька мова

 німецька мова

 іспанська мова

наказом Міністерства

освіти і науки України

від 03 лютого 2016 року №77

(зі змінами, внесеними наказом 

від 27 липня 2016 року № 888)

наказом Міністерства

освіти і науки України

від 01 жовтня 2014 року № 1121 



Реєстрація 

для участі в ЗНО

06.02.2017 – 17.03.2017

Унесення

змін до реєстраційних 
даних

06.02.2017 – 31.03.2017

Розміщення 
запрошень-перепусток

до 28.04.2017



Основна сесія

23.05.2017 – 16.06.2017

Дата предмет

23 травня українська мова і література

25 травня іспанська, німецька, французька мови

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



Дата Предмет

23-29 травня українська мова і література

25-31 травня іспанська, німецька, французька мови

29 травня- 02 червня англійська мова

31 травня – 07 червня математика

02 -09 червня історія України

06- 12 червня російська мова

08- 14 червня біологія 

12- 16 червня географія

14-20 червня фізика

16-22 червня хімія



Результати ЗНО – 2017
На інформаційних сторінках Українського центру 

оцінювання якості освіти (далі - УЦОЯО)

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

Розгляд УЦОЯО апеляційних заяв щодо результатів ЗНО -

з дня оголошення результатів





НЕ БІЛЬШ ЯК ІЗ ЧОТИРЬОХ

НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ





Українська мова і 

література 

(українська мова)

Історія України 

(ХХ – ХХІ століття)

Історія України

Математика

Іспанська мова

Німецька мова

Французька мова

Англійська мова

Російська мова

Біологія

Географія 

Хімія

Математика






