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Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 № 1 2 7 7

"Про затвердження Положення про пробне зовнішне незалежне оцінювання"  

затверджує права та обов'язки учасників ПЗНО, завдання суб'єктів адміністрування,  

пояснення стосовно реєстрації у ПЗНО.

Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 08.10.2020 № 1 6 3   

"Про проведення пробного зовнішнього оцінювання в 2021році"

затверджує календарний план підготовки та проведення пробного зовнішнього  

оцінювання в 2021 році.

Нормативно -правов і документи



Пробне зовнішне незалежне 

оцінювання - це добровільне

тестування, яке проводиться

з МЕТОЮ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

всіх бажаючих

із ПРОЦЕДУРОЮ

ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО  

НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

результатів навчання,

здобутих на основі повної  загальної 

середньої освіти



1) ознайомитися з інформацією про порядок проходження пробного

ЗНО;

2)дотримуватися вимог Положення та регламенту роботи пункту

проведення пробного ЗНО;

3)своєчасно прибути до пункту проведення пробного ЗНО з 

документом, що  посвідчує особу ;

4)ввічливо ставитися до учасників пробного ЗНО і працівників

пункту проведення пробного ЗНО;

5)виконувати вказівки та вимоги працівників пункту проведення

пробного  ЗНО щодо процедури проходження пробного ЗНО.

У ч а с н и к п р о б н о г о З Н О з о б о в ' я з а н и й :



З метою з'ясування чинників мотивації щодо участі у пробному

тестуванні, під час реєстрації з 03 до 24 січня 2020року

здобувачам освіти пропонувалось відповісти на запитання анкети,  

що була розміщена на сайті регіонального центру. 

Запитання анкети були такими:

До якої категорії Ви належите?



Місце проживання (регіон).



Чи вважаєте Ви одним із важливих факторів підготовки  до 

успішного складання ЗНО участь

у пробному  тестуванні?



Як Ви дізнались про проведення пробного ЗНО?



Коли Ви почали підготовку до зовнішнього оцінювання?



Чиєю допомогою Ви скористалися під час 

підготовки до  ЗНО?



Загалом для участі у пробному зовнішньому незалежному  

оцінюванні було зареєстровано 11621 осіб, які замовили

18696  тестів, але сплатили за 17168 тести, що становить 

91,8% від  кількості зареєстрованих на пробне зовнішнє 

незалежне  оцінювання 2020 року



учні 10-х, 11-х класів;  учні 

(слухачі, студенти)  закладів 

професійної  (професійно-

технічної),  фахової 

передвищої та вищої освіти;  

випускники минулих  років;

та всі охочі;

У пробному тестуванні 

можуть брати участь:



реєстрація для участі в пробномузовнішньомунезалежному оцінюванні

З  ОДНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 
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Б Е Р Е З Н Я

буде розміщенна інформація про ЧАС і МІСЦЕ проходження

тестування н а інформаційних сторінках учасників, які

вчасно зареєструвалися і сплатили кошти
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К В І ТН Я проведення пробного зовнішнього оцінювання



Вартість послуги

«участь у ПЗНО» 

буде оприлюдено на сайті Херсонського РЦОЯО 

до 09 грудня 2020 року 



Реєстрація для участі в пробному

зовнішньому незалежному оцінюванні  

З  ОДНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

відбуватиметься на сайті

Херсонського регіонального центру  

оцінювання якості освіти  

www.khersontest.org.ua

ЗАПОВНИШИ ФОРМУ У РОЗДІЛІ

"Особистий кабінет учасника

ПЗНО"

http://www.khersontest.org.ua/


Під час реєстрації для участі в 

пробному зовнішньому незалежному оцінюванні

в реєстраційній картці має бути зазначена така
інформація:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);  

дата народження;

адміністративно-територіальна одиниця,  де проживає
особа;

контактний телефон, електронна адреса (за наявності); 

категорія учасника (з переліку, визначеного регіональним
центром);

перелік навчальних предметів із зазначенням мови, якою
особа бажає отримати завдання пробного тесту; 

населений пункт, де особа проходитиме пробне ЗНО (з 
переліку, установленого регіональним центром); 

інформація про необхідність створення особливих умов 
(для  осіб з особливими освітніми потребами).



Допуск до пункту проведення  

пробного ЗНО здійснюватиметься за  

наявності таких документів:

-паспорта (свідотства про  

народження);

- запрошення-перепустки;



КОЖНИЙ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ УЧАСНИК, 

ОКРІМ УЧАСТІ У ПЗНО, ЗМОЖЕ: 

ДОДАТКОВО ЗАВАНТАЖИТИ ТЕСТОВІ ЗОШИТИ З УСІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ІЗ ПЕРЕЛІКУ ПРЕДМЕТІВ ПЗНО, що 

будуть розміщені на сайті УЦОЯО до 12 квітня 2021 року



У разі  проходження пробного тестування

вдома , учасник може

протягом 5 календ а рн и х  днів (включаючи  

дату проведення ПЗНО)

ознайомитися із зошитами, що містять

пробні тести, та на безоплатній основі  

скористатися сервісом

"Визначення результатів пробного  

зовнішнього н ез а л еж н о г о  оцінювання"  

з УС ІХ  навчальних предметів.



пробного тестування визначатимуться за

допомогою с пеціа льного с ер віс у

« Визна чення р езульта тів пр обного ЗНО» ,

по с ила ння на який буде р о зм іще но на 

сайті Херсонського регіонального центру

оцінювання якості освіти в "Особистому

кабінеті учасника ПЗНО"

Результати

16

квітня



Участь у п р об н ом у ЗНО 

НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ автоматичної реєстрації

на основну сесію зовнішнього незалежного

оцінювання

Результати пробного  ЗНО НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів  

закладів загальної середньо ї  освіти та для  

конкурсного  в ідбору на навчання д о  закладів 

вищої  освіти.



1.проходження процедури зовнішнього незалежного оцінювання

в повній відповідності до основної сесії;

2.психологічна адаптація до основної сесії ЗНО;

3.ознайомлення з різними формами тестових завдань;

4.розрахунок часу роботи з тестовими зошитами;

5. тренування в заповненні бланків відповідей;

6.підготовка до державної підсумкової атестації;

7.можливість визначити власний рівень знань;

8.коригування підготовки до ЗНО

Переваги участі в 

пробному зовнішньому незалежному оцінюванні



З матеріалами ПЗНО  

2020 та 2019 років

можна ознайомитись

на сайті УЦОЯО



Покажи свій  

найкращій  

результат!


