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10.03.2017          ПРЕС-РЕЛІЗ 

 

Останні новини про ЗНО-2017 у Харківській області 

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти нагадує усім бажаючим 

взяти участь у ЗНО, що останній день реєстрації 17 березня 2017 року.  

Станом на 10 березня 2017 року в Харківському РЦОЯО 38 2016 осіб заповнили 

реєстраційну веб-форму на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, 

зареєстровано 26107 особа з Полтавської, Сумської та Харківської областей (76 % від 

запланованої кількості), відмовлено у реєстрації 219 особам (0,83 % від загальної 

кількості зареєстрованих) через неналежне оформлення документів, з них – 94 по  

Харківській області. 

 Усього в Харківській області зареєстровано 12833 особи, з яких: випускників ЗНЗ 

поточного року – 11 192, випускників минулих років – 1217, учнів/студентів ПТНЗ, ВНЗ 

І-ІІ р.а. – 414.  

54 % відсотки зареєстрованих обрали 4 предмети для складання ЗНО. Серед 

предметів, яким учасники надають перевагу, окрім української мови і літератури, є 

історія України – 9337, математика – 7314, англійська мова – 5183, біологія – 4409, 

географія – 3014. Найменше зареєстрованих на французьку та іспанську мови – 37 та 3 

учасники відповідно.  

 В області зареєстровано 15 учасників з особливими освітніми потребами, для яких 

в пунктах проведення ЗНО будуть створені особливі (спеціальні) умови для 

проходження ЗНО (як то: присутність перекладача жестової мови, виконання роботи в 

аудиторії на першому поверсі, забезпечення медичним працівником періодичного 

контролю стану здоров’я, та інші). 

Про пробне ЗНО-2017 

З 14 березня 2017 року на веб-сайті Харківського РЦОЯО будуть розміщені 

запрошення-перепустки із адресами пунктів проведення пробного ЗНО. Додатково на 

веб-сайті Харківського РЦОЯО будуть розміщені схеми маршрутів доїзду  до пунктів 

тестування. 

Учасник пробного ЗНО має прибути до пункту пробного ЗНО не пізніше 10 год 50 

хв. із запрошенням-перепусткою та документом, що посвідчує особу (паспорт, свідоцтво 

про народження), ручкою з пастою чорного кольору. Учасники, які запізнилися або 

прибули без документу, що посвідчує особу до пункту пробного ЗНО не допускаються. 

У разі неявки на пробне ЗНО тестові матеріали (зошит із пробним тестом та 

інформаційний бюлетень) можна буде отримати після завершення пробного ЗНО або 

протягом трьох робочих днів у пункті пробного ЗНО, вказаному у запрошенні.   

Всі учасники пробного ЗНО матимуть змогу отримати результат за шкалою 100-

200 балів та 1-12 балів, якщо після проходження пробного ЗНО скористаються сервісом 

«Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» в 

«Особистому кабінету учасника пробного ЗНО» на веб-сайті Харківського РЦОЯО або за 

окремим посиланням на сайті Українського центру оцінювання якості освіти 01-

05.04.2017 – з української мови і літератури, 08-10.04.2017 – з решти предметів. 

 
Додаткова інформація з питань ЗНО: Якушева Олена Сергіївна, спеціаліст ХРЦОЯО по зв’язках з 

громадськістю, т.(057) 705 07 37, 097 83 23 496 
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