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ЄДРПОУ 34391955 

__________________________________________________________________________________ 

28.11.2016   № 10/21-25/408 

На №___________ від ______ 

Начальнику районного (міського) 

відділу (управління) освіти 

 

З метою надання можливості ознайомлення з процедурою проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання особам, які виявили бажання вступати до 

вищих навчальних закладів, на виконання Положення про пробне зовнішнє 

незалежне оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 11.12.2015 № 1277 Харківський регіональний центр оцінювання 

якості освіти (ХРЦОЯО) 1 та 8 квітня 2017 року проводить пробне зовнішнє 

незалежне оцінювання (пробне ЗНО).  

Участь у пробному ЗНО є добровільною і проводиться на платній основі 

за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість одного тестування складає 

120 грн. 

Реєстрація буде здійснюватися на сайті ХРЦОЯО з 10 до 31 січня 

2017 року.   

Проведення пробного ЗНО буде відбуватися в округах, які 

організовуються для проведення основного тестування (міста Харків, Балаклія,  

Красноград, Куп’янськ, Лозова, Чугуїв).  

У рамках інформаційної кампанії щодо ЗНО-2017 відповідно до Плану 

спільних дій Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти та 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від  

25.10.2016 року та з метою інформування випускників навчальних закладів 

області поточного року навчання щодо особливостей проведення пробного 

ЗНО-2017 просимо: 

 Організувати з 1 по 23 грудня 2016 року проведення уроків 

інформатики для учнів 11-х класів з метою ознайомлення із сайтом ХРЦОЯО. 

Оновлені методичні рекомендації до уроку розміщені на сайті ХРЦОЯО 

www.zno-kharkiv.org.ua у розділі «Адміністрування»; 

 Надати випускникам доступ до мережі Інтернет з метою постійного 

ознайомлення з інформацією на сайті ХРЦОЯО. 

Додатково інформуємо, що ХРЦОЯО виготовив поліграфічну продукцію 

із вичерпною інформацією щодо пробного ЗНО для кожного випускника 11-го 

класу. Продукцію буде передано у Р(М)В(У)О до 15.12.2016 року. Просимо 

сприяти її оперативному розповсюдженню серед випускників 11-их класів. 
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Питання погоджено з Департаментом науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації. 

 

Додатки:   1. Методичні рекомендації до уроку інформатики. 

 

 

 

  

Кубатко, 705 07 37 

 

 

 


