
 

ПРОБНЕ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2017 РОКУ 

СХОДИНКА ДО МЕТИ 

                 Шановні майбутні учасники ЗНО! 

ПРОБНЕ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ (далі – пробне ЗНО, пробне 

тестування) – це добровільне тестування осіб, яке дає їм можливість ознайомитись із процедурою 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО), структурою та змістом тестового 

зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця.  

Порядок проведення пробного ЗНО регламентовано «Положенням про пробне зовнішнє 

незалежне оцінювання» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015  

№ 1277, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05 січня 2016 р. за № 9/28139) та 

Правилами проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в Дніпропетровській та 

Запорізькій областях. 

 

РЕЄСТРАЦІЮ ДЛЯ УЧАСТІ В ПРОБНОМУ ЗНО ЗАВЕРШЕНО*. 

 Зареєстровані особи мають доступ до тренувального онлайн-тестування! 

*Реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної  

реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. 

ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЧАС І МІСЦЕ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО (ЗАПРОШЕННЯ)  

для осіб, які зареєструвалися та вчасно сплатили вартість тестування (-вань), буде розміщено на 

нашому сайті до 14.03.2017. 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО-2017: 

Дата проведення Предмет тестування** 

01.04.2017 (субота) українська мова і література 

08.04.2017 (субота) 

біологія, географія, історія України, математика, фізика, 

хімія, російська мова, англійська мова, іспанська мова, 

німецька мова, французька мова 

**Предмети тестування, зазначені в один день, розпочинаються одночасно, тому неможливо бути 

присутнім в один і той же час на декількох тестуваннях. 

 У ДЕНЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО допуск особи до пункту пробного тестування 

здійснюватиметься за наявності таких документів: 

– паспорта (свідоцтва про народження) або іншого документа, що посвідчує особу; 

– запрошення для участі в пробному ЗНО. 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОБНОГО ТЕСТУВАННЯ визначатимуться  

за допомоги спеціального сервісу «Визначення результатів пробного ЗНО», 

який буде розміщено на нашому сайті www.dneprtest.dp.ua  

(з української мови і літератури – з 01.04.20107, з інших предметів –  

з 08.04.2017). Для визначення результатів учасникам пробного ЗНО буде 

необхідно ввести відповіді (використовуючи власний бланк відповідей тієї чи 

іншої сертифікаційної роботи пробного ЗНО) до вищезазначеного сервісу.  

 

 

 

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що результати пробного ЗНО не використовуються для оцінювання рівня 

навчальних досягнень учнів ЗНЗ та для конкурсного відбору на навчання до ВНЗ. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОБНЕ ЗНО-2017 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПРОБНОГО ЗНО укладаються Українським центром оцінювання якості 

освіти та відповідають програмам, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт, що будуть 

надані під час основного ЗНО. 



Право проведення пробного ЗНО в Дніпропетровській та Запорізькій 

областях надано виключно Дніпропетровському регіональному центру 

оцінювання якості освіти. 

Усю потрібну інформацію щодо ЗНО можна отримати на сайті 

Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО) 

www.dneprtest.dp.ua або за телефоном (056) 790–24–99, а також у соціальній мережі «ВКонтакте» 

у групі ЗНО 2017. Офіційна група ДпРЦОЯО (http://vk.com/zno_dnepr) або в соціальній мережі 

«Facebook» «Дніпропетровський РЦОЯО» (https://www.facebook.com/zno.dnepr) 

Бажаємо успіху! 

МІСЦЕ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОБНОГО ТЕСТУВАННЯ – пункти проведення пробного ЗНО 

(такі пункти створюються лише в тих адміністративно-територіальних одиницях, де 

зареєструвалася певна кількість абітурієнтів на кожен день тестування). 

ПРОБНЕ ЗНО ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ: 

– узяти участь у процедурі проведення ЗНО; 

– психологічно адаптуватися до основної сесії 

ЗНО; 

– ознайомитися з різними формами завдань; 

– розрахувати час праці із тестовими зошитами; 

– потренуватися в заповненні бланків 

відповідей; 

– визначити власний рівень знань; 

– скорегувати підготовку до ЗНО. 

УЧАСНИКИ ПРОБНОГО ЗНО 

ОТРИМУЮТЬ: 

– зошит(-ти) із тестовими завданнями 

пробного ЗНО; 

– бланк(-ки) відповідей; 

– можливість ознайомитися з правильними 

відповідями до завдань пробного ЗНО, власним 

результатом проходження пробного ЗНО за 

шкалою 1–12 балів та рейтинговою шкалою 

100–200 балів. 

 


