
Пробне ЗНО – важлива 

складова підготовки до 

зовнішнього незалежного 

оцінювання

Наказ Українського центру оцінювання 

якості освіти від 08.10.2020 № 163 

«Про проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2021 році»



процедурою 
проведення 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання

структурою та 
змістом тестового 

зошита

порядком доступу 
до пункту 

тестування та 
робочого місця

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проходить з метою 

ознайомлення всіх охочих із 

Пробне ЗНО є важливою складовою підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання



Особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть 

можливість:

ознайомитися із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм,        
характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 

2021 року;

виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей, навчитися 
ефективно розподіляти час;

дізнатися правильні відповіді до завдань пробного зовнішнього оцінювання, що будуть 
розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час;

отримати результат пробного тестування за допомогою  спеціального сервісу «Визначення 
результатів пробного зовнішнього оцінювання»;

оцінити свій рівень навчальних досягнень.



Кожний учасник / кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження 
пробного ЗНО

Відбудеться пробне ЗНО з усіх навчальних предметів (української мови, української мови 
і літератури, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, 
географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов)

Кожний зареєстрований учасник / кожна зареєстрована учасниця зможе додатково 
завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-
2021

Пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді на спеціальний сервіс 
визначення результатів, доступ до якого здійснюється на інформаційних сторінках
«Особистий кабінет учасника ПЗНО» на сайті Одеського РЦОЯО www.test-center.od.ua

Результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному 
сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках «Особистий кабінет учасника
ПЗНО» на сайті Одеського РЦОЯО www.test-center.od.ua

З огляду на те, що деякі здобувачі освіти не мають змоги постійно відвідувати заклади 
освіти, Український центр оцінювання якості освіти спільно з ГС «Освіторія» і МФ 
«Відродження» планують підготувати низку відеороз’яснень до завдань пробного ЗНО-
2021

З огляду на епідеміологічні загрози в 2021 році

http://www.test-center.od.ua/
http://www.test-center.od.ua/


Реєстрація для участі в пробному 

ЗНО-2021 відбуватиметься

з 05 до 19 січня 

2021 року 
на сайті Одеського РЦОЯО

www.test-center.od.ua

http://www.test-center.od.ua/


Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є 

платною послугою для учасників та 

неприбутковою для організаторів і проводиться 

за кошти фізичних і юридичних осіб. 

Вартість послуги із проведення 

пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання Одеським РЦОЯО у 2021 

році складає 225 гривень.



Для реєстрації особа, яка виявила бажання взяти 

участь у пробному ЗНО, має:

Зайти на сайт ОРЦОЯО                            
http://test-center.od.ua на сторінку                 

«Пробне ЗНО-2021»

Ознайомитися з Положенням про 
пробне ЗНО та Угодою публічної 

оферти про надання ОРЦОЯО послуги 
з проведення процедури пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання 
у 2021 році

Уважно заповнити на сайті 
електронну реєстраційну картку-
заяву для участі у пробному ЗНО, 

перевірити та підтвердити 
правильність зазначених у ній  

персональних даних

Роздрукувати сформований PDF-
документ із реєстраційним повідомленням, 
у якому буде зазначено логін та пароль для 

доступу до інформаційної сторінки 
«Особистий кабінет учасника ПЗНО», та 

квитанцією на оплату замовленого 
тестування. 



Перед початком реєстрації 

необхідно ознайомитися із 

загальною інформацією щодо 

пробного ЗНО та наступними 

документами:  Положенням

про пробне зовнішнє незалежне 

оцінювання, Угодою публічної 

оферти про надання Одеським 

регіональним центром 

оцінювання якості освіти 

послуги з проведення 

процедури пробного 

зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2021 році



Після ознайомлення з 

документами особа, яка 

реєструється, вводить свої 

персональні дані:

- ПІБ,

- стать, 

- дата народження,

- місце проживання, 

- тип учасника, 

- контактні телефони,

- електронна пошта, 

- необхідність створення 

особливих(спеціальних) умов 

проходження ПЗНО (якщо 

необхідно створити умови, то 

треба завантажити медичний 

висновок (довідку)).



Наступний етап – це вибір предмету ПЗНО, мови перекладу (якщо необхідно) та 

населеного пункту для проходження ПЗНО. Один учасник /одна учасниця може 

вибрати лише один предмет тестування, тому що пробне ЗНО з усіх навчальних

предметів відбуватиметься в один день – 10 квітня 2021 року. Населений пункт для 

проходження ПЗНО вибирається із запропонованого Одеським РЦОЯО переліку.



Наступним кроком реєстрації є перевірка внесених даних. Якщо є помилка, то 

треба повернутися назад і виправити її. Якщо дані внесені правильно, необхідно 

поставити позначку щодо підтвердження правильності даних та Вашого бажання   

зареєструватися для участі у   пробному ЗНО-2021.



Далі формується 

реєстраційне повідомлення 

Одеського РЦОЯО 

учаснику/учасниці пробного 

зовнішнього незалежного 

оцінювання із зазначеними 

логіном і паролем для входу 

в «Особистий кабінет 

учасника ПЗНО» та 

квитанцією на оплату 

послуги проведення 

пробного ЗНО з обраного 

предмета ПЗНО. 



Оплата здійснюється на основі 
сформованої квитанції

протягом 5 (п’яти) 
робочих днів в 

установі будь-якого 
банку України, але 

не пізніше 
23.01.2021 р.

Кошти, які надійшли на 
розрахунковий рахунок 

ОРЦОЯО після 29.01.2021,

не будуть зараховані, і особа 
не буде зареєстрована



Необхідно зберігати квитанцію (чек), що підтверджує

проведення операції оплати.

Ідентифікація платежу здійснюється автоматично за кодом,

який зазначено в квитанції в полі «Призначення платежу».

Він унікальний для кожного учасника/учасниці ПЗНО.

Звертайте увагу касира на обов’язкове 

внесення цього коду до поля «Призначення 

платежу». Якщо в призначенні платежу в 

квитанції не зазначені дані або вказані 

невірні дані, гроші не зможуть бути 

зараховані. 

Квитанція про оплату вважається 

підтвердженням ознайомлення та згоди з 

умовами організації та проведення пробного 

ЗНО.



Проконтролюйте надходження платежу 

до ОРЦОЯО в «Особистому кабінеті 

учасника ПЗНО». Якщо через 3 робочі 

дні після оплати надходження коштів не 

зафіксовано в «Особистому кабінеті», 

зверніться до ОРЦОЯО за телефонами 

(048)-784-89-36, 

(0482)-32-35-09.



Для кожної особи, яка заповнила 

електронну реєстраційну картку-заяву 

для участі у пробному ЗНО, буде 

створено інформаційну сторінку 

«Особистий кабінет учасника ПЗНО», 

де до 25 березня 2021 року буде 

розміщено запрошення-перепустку, у 

якій зазначатимуться час і місце 

проведення пробного ЗНО. Запрошення-

перепустку необхідно роздрукувати. 



В «Особистому кабінеті учасника ПЗНО» можна ознайомитися із загальною інформацією щодо 

участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року, перевірити інформацію 

щодо замовленого предмета ПЗНО, дані щодо зафіксованих платежів від учасника, за 

необхідності повторно завантажити реєстраційне повідомлення, перейти до сервісу визначення 

результатів ПЗНО тощо.



Замовлений 

предмет 

пробного 

ЗНО

Інформація щодо 

зафіксованих 

платежів



Пункти проведення пробного ЗНО будуть створені в населених пунктах, зазначених 

у переліку населених пунктів для проходження ПЗНО, запропонованих під час 

реєстрації Одеським РЦОЯО. 

Якщо в якомусь із запропонованих населених пунктів виявить бажання взяти 

участь у пробному ЗНО менше, ніж 45 осіб, то таким учасникам /учасницям ПЗНО 

буде надано можливість проходити пробне ЗНО в іншому населеному пункті.



Проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання

10.04.2021 

з української мови, української мови і 
літератури, історії України, математики, 
математики (завдання рівня стандарту),

біології, географії, фізики, хімії, англійської, 
іспанської, німецької, французької мов



УВАГА!                                                                                    

У день проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання кожен зареєстрований 

учасник/учасниця зможе скласти тест з одного 

навчального предмета



У разі неучасті особи або 

порушення процедури 

проходження ПЗНО сплачені 

кошти не повертаються. 

Ця особа має право отримати 

комплект тестових матеріалів 

пробного ЗНО, звернувшись у 

триденний термін за адресою 

пункту проведення ПЗНО, 

зазначеною в запрошенні -

перепустці.



У разі скасування проведення пробного ЗНО через 

причини, що не залежать від ОРЦОЯО (стихійне 

лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або 

переддень проведення пробного ЗНО, скасування 

проведення пробного ЗНО в поточному році 

центральним органом виконавчої влади, інші форс-

мажорні обставини), учаснику/учасниці буде 

відшкодована за його особистою заявою частина

сплачених ним коштів за послугу ПЗНО, яка 

розраховується відповідно до обсягу фактично 

виконаних робіт і понесених витрат. 



Допуск до пункту пробного ЗНО 

здійснюється за наявності в 

учасника таких документів:

документа, 
який 

посвідчує 
особу

запрошення-
перепустки

квитанції 
про сплату 

вартості 
послуги  з 

проведення 
пробного 

ЗНО



Для отримання результатів пробного ЗНО кожному 

учаснику потрібно буде внести свої відповіді до спеціального 

сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання», доступ до якого забезпечить 

ОРЦОЯО в «Особистому кабінеті учасника ПЗНО»



Термін введення учасниками ПЗНО-2021відповідей до сервісу 

«Визначення результатів ПЗНО»

10-14.04.2021

Кожен учасник ПЗНО матиме змогу ввести 
свої відповіді з української мови, української 
мови і літератури, біології, географії, історії 

України, математики, математики (завдання 
рівня стандарту), фізики, хімії, англійської, 
іспанської, німецької, французької мов для 

отримання результатів ПЗНО



Оприлюднення правильних відповідей до завдань пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання

12.04.2021

з української мови, української мови і 
літератури, біології, географії, історії 

України, математики, математики 
(завдання рівня стандарту), фізики, хімії, 

англійської, іспанської, німецької, 
французької мов



Оголошення результатів пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання

16.04.2021

з української мови, української мови і 
літератури, біології, географії, історії 

України, математики, математики 
(завдання рівня стандарту), фізики, 

хімії, англійської, іспанської, німецької, 
французької мов



Звертаємо увагу,                                  

що реєстрація для проходження 

пробного ЗНО не передбачає 

автоматичної реєстрації для участі в 

основній сесії ЗНО.

Результати пробного ЗНО не буде 

зараховано як оцінки за державну 

підсумкову атестацію та не буде 

використано для участі в конкурсному 

відборі під час вступу до закладів 

вищої освіти.



Куди звертатися за інформацією?

м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 26

Сайт: www.test-center.od.ua

E-mail: rc.odesa@od.testportal.gov.ua

Телефони: (048) 784-69-95, (048)784-89-36, (0482) 32-35-09



Запрошуємо майбутніх учасників/учасниць зовнішнього 

незалежного оцінювання взяти участь у ПРОБНОМУ ЗНО!


