
Пробне зовнішнє 
незалежне оцінювання 

2017

Не втрачай свій шанс

на здійснення мрії
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Запрошуємо
учнів 10-х, 11-х класів, випускників

минулих років взяти участь у 
пробному зовнішньому

незалежному оцінюванні! 

Вартість пробного ЗНО – 120 грн
(разом з ПДВ) за одне тестування. 

ПРОБНЕ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ (далі ПЗНО) – це добровільне

тестування осіб
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 пройти процедуру зовнішнього незалежного

оцінювання в повній відповідності до основної

сесії;

 психологічно адаптуватися до основної сесії ЗНО;

 ознайомитися з різними формами тестових

завдань;

 розрахувати час роботи з тестовими зошитами;

 потренуватися в заповненні бланків відповідей;

 ефективно розподіляти час;

 підготуватися до державної підсумкової атестації;

 визначити власний рівень знань;

 скоригувати підготовку до ЗНО.

ПЗНО надає учасникам 

можливість:
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Зверніть увагу! Результати пробного ЗНО

не використовуються для оцінювання рівня

навчальних досягнень учнів навчальних

закладів системи загальної середньої освіти

та для конкурсного відбору на навчання до

вищих навчальних закладів.
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Дата проведення 

ПЗНО 2017

01 квітня 2017 року українська мова і література

08 квітня 2017 року 

історія України, математика, 

англійська, іспанська, 

німецька, французька, 

російська мови, фізика, 

хімія, біологія, географія
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РЕЄСТРАЦІЯ ОСІБ ДЛЯ 

УЧАСТІ В ПЗНО

з 10 до 31 січня 2017 року
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Учасник пробного ЗНО може скласти максимум

два пробних тести:

 01.04.2016 р. - українська мова і література;

 08.04.2016 р. – та один предмет на вибір із

переліку: історія України, математика, англійська,

іспанська, німецька, французька, російська мови,

фізика, хімія, біологія, географія.
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Учасники пробного зовнішнього

незалежного оцінювання матимуть

можливість отримати зошити

сертифікаційних робіт, перекладені

кримськотатарською, молдовською,

польською, російською, румунською та

угорською мовами.
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Результати ПЗНО

учасники зможуть відстежити на сайті 

Українського центру оцінювання якості освіти 

за допомогою сервісу «Визначення результатів 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання»

до 05.04.2017

з української мови і 

літератури

до 10.04.2017

з історії України, 

математики, англійської, 

іспанської, німецької, 

французької, російської 

мов, фізики, хімії, біології,

географії
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Оприлюднення правильних 

відповідей до завдань ПЗНО

06.04.2017

з української мови і 

літератури

11.04.2017

з історії України, 

математики, 

англійської, іспанської, 

німецької, французької, 

російської мов, фізики, 

хімії, біології, географії
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Оголошення 

результатів ПЗНО

08.04.2017

з української мови і 

літератури

14.04.2017

з історії України, 

математики, 

англійської, іспанської, 

німецької, французької, 

російської мов, фізики, 

хімії, біології, географії
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Бажаємо успіху!!!


