
ОСНОВНІ АСПЕКТИ  

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2014 РОКУ  

                         (ЗНО 2014) 

Терміни реєстрації для участі  

в ЗНО 2014 
з 03.01.2014 до 05.03.2014 

Терміни проведення ЗНО 2014 з 03.06.2014 до 27.06.2014 

Предмети тестування 

українська мова і література, історія України, всесвітня історія, 

математика, біологія, географія, фізика, хімія, російська мова, одна з 

іноземних мов (за вибором: англійська, німецька, французька, 

іспанська), світова література 

Можлива кількість 

тестувань для учасників кожний зареєстрований учасник ЗНО має право на складання тестів 

не більше ніж з чотирьох навчальних предметів 

Проведення тестувань 
тестування з української мови і літератури проходитиме у  

дві сесії, тестування з географії проводитиметься в суботу 

Мова тестових зошитів 

тестові зошити друкуються українською мовою  
(за винятком зошитів із російської та іноземних мов); тести для 

ЗНО з історії України, всесвітньої історії, математики, біології, 

географії, фізики, хімії будуть перекладені кримськотатарською, 

молдовською, польською, російською, румунською, угорською 

мовами; світової літератури – російською мовою 

Оголошення результатів ЗНО з 19.06.2014 до 08.07.2014 

      КАЛЕНДАР ЗНО 2014                                             КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ 

Предмети ЗНО 
Дата 

проведення 
У 2014 році результати ЗНО зараховуються як вступні 

випробування до вищих навчальних закладів (ВНЗ) України. 

Сертифікат ЗНО – документ, що підтверджує факт 

реєстрації абітурієнта для участі в ЗНО 2014 та пред’являється в 

пункті тестування для отримання відмітки про проходження 

певного тестування.  

Інформаційна сторінка учасника ЗНО 2014 створюється за 

фактом реєстрації абітурієнта на веб-сайті Українського центру 

оцінювання якості освіти (www.testportal.gov.ua). Доступ до неї 

здійснюється за номером Сертифіката та PIN-кодом, указаним у ньому. 

Запрошення-перепустка ‒ документ, де вказано інформацію про 

місце та час проведення ЗНО. Розміщується на інформаційній сторінці, 

а також надсилається поштою орієнтовно за три тижні до дати 

проведення першого тестування. 

Інформаційна картка (додаток до Сертифіката ЗНО) ‒ документ, 

де вказуються результати ЗНО з усіх предметів, з яких абітурієнт 

проходив тестування, роздруковується ним самостійно з інформаційної 

сторінки після офіційного оголошення результатів ЗНО з усіх 

предметів. 

Під час вступної компанії 2014 року абітурієнти мають право 

подавати Сертифікати ЗНО не більше ніж до п’яти ВНЗ України та 

не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у 

кожному з них. 

Іноземні мови  03.06.2014 

Українська мова 

і література 

05.06.2014, 

06.06.2014 

Російська мова 10.06.2014 

Математика 12.06.2014 

Географія 
14.06.2014 

(субота) 

Біологія 16.06.2014 

Фізика 18.06.2014 

Історія України 20.06.2014 

Хімія 23.06.2014 

Всесвітня 

історія 
25.06.2014 

Світова 

література 
27.06.2014 

Усю необхідну інформацію щодо ЗНО можна отримати на сайті 

Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти www.dneprtest.dp.ua 

або за телефоном (056) 790-24-99, а також у соціальній мережі «ВКонтакте» в групі 

ЗНО 2014. Офіційна група ДпРЦОЯО (http://vk.com/zno_dnepr). 

 

http://www.testportal.gov.ua/

