


Для того, щоб знизити рівень тривоги з приводу процедури ЗНО,                          

варто пройти пробне ЗНО! 
 

 

Такий досвід допоможе:  
 

1) ознайомитися з: 

 організаційними умовами проведення тестування; 

 порядком доступу до пункту тестування і робочого місця; 

 особливостями роботи із бланками відповідей; 

 структурою та змістом тестових зошитів. 

2) з’ясувати:  

рівень своїх навчальних 
досягнень  

уникнути зайвого 
хвилювання та 

зосередитися під час 
основної сесії саме на 

виконанні тестових завдань. 



Вартість послуги  

із проведення пробного ЗНО в Одеському РЦОЯО  

у 2022 році складатиме  

270 гривень за одне тестування 

ПЗНО 

2022 05.01.- 22.01.2022 

Реєстрація осіб, які 

виявили бажання брати 

участь у пробному ЗНО 

Сайт ОРЦОЯО: 

www.test-center.od.ua  

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


Зайти на сайт ОРЦОЯО                            

 http://test-center.od.ua на сторінку 

  «Пробне ЗНО- 2022» 

Ознайомитися з 
документами щодо 

проведення пробного 
ЗНО у 2022 році 

Уважно заповнити на 
сайті електронну 

реєстраційну картку-
заяву, перевірити 

правильність зазначених 
даних та надати згоду на 
обробку 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  предмета 
пробного ЗНО 

Для реєстрації особа, яка виявила бажання взяти участь у пробному ЗНО, 

має: 

ПЗНО- 

Визначитися, які предмети 

ЗНО потрібні для 

складання ДПА та/або 

вступу до ЗВО на обрану 

спеціальність 



Реєстрація для участі у 

пробному ЗНО відбувається на 
сайті ОРЦОЯО: 

www.test-center.od.ua  

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


Особа, яка бажає взяти участь у пробному ЗНО, має 

 ознайомитися із Положенням про пробне зовнішнє незалежне 
оцінювання та Угодою публічної оферти про надання Одеським 

регіональним центром оцінювання якості освіти послуги з 
проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 

році; 

 заповнити електронну реєстраційну картку-заяву та обрати бажані 
предмети пробного ЗНО та (за необхідності) здійснити вибір мови 

перекладу зошита з пробним тестом; 

 роздрукувати реєстраційне повідомлення з логіном і паролем 
"Особистого кабінету учасника пробного ЗНО" та квитанціями на 

оплату послуги проведення пробного ЗНО; 

 здійснити оплату на основі роздрукованих квитанцій до 25 січня 
2022 року в установах будь-якого банку України або за допомогою 

сервісу онлайн-платежів. 













Вітаємо Вас, Загребельна Олена ! 



Розміщення інформації про час і місце 

проходження пробного ЗНО на 

інформаційних сторінках учасників 

ПЗНО  

до 10.03.2022 



Дати проведення ПЗНО-2022 

українська мова, українська мова і 
література – 19 березня   

 

історія України, математика, математика (завдання 
рівня стандарту), біологія, географія, фізика, хімія, 
іноземні мови (англійська, іспанська, німецька та 

французька) – 26 березня 

Наказ УЦОЯО від 20.10.2021 №141 

«Про проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання 2022 році» 

Пробні тести з біології, географії, історії України, 

математики,математики (завдання рівня стандарту), 

фізики, хімії буде перекладено кримськотатарською, 

молдовською, польською,російською, румунською, 

угорською мовами 



Створення умов для завантаження 
учасниками ПЗНО зошитів, що 

містять пробні тести з: 

української мови, української 
мови і літератури 

19.03.2022 

біології,  географії, історії України, 
математики, математики (завдання рівня 

стандарту), фізики, хімії, англійської, 
іспанської, німецької, французької мов 

26.03.2022 



Організація роботи сервісу та створення умов 
для введення учасниками відповідей до 

сервісу «Визначення результатів пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання» з: 

української мови, української 
мови і літератури 

з 19.03. до 21.03.2022 

біології,  географії, історії України, 
математики, математики (завдання рівня 

стандарту), фізики, хімії, англійської, 
іспанської, німецької, французької мов 

з 26.03 до 28.03.2022 



Оприлюднення правильних відповідей до 
завдань ПЗНО з: 

української мови, української 
мови і літератури  

22.03.2022 

біології,  географії, історії України, 
математики, математики (завдання рівня 

стандарту), фізики, хімії, англійської, 
іспанської, німецької, французької мов 

29.03.2022 



Оголошення результатів ПЗНО з: 

української мови, української 
мови і літератури  

25.03.2022 

біології,  географії, історії України, 
математики, математики (завдання рівня 

стандарту), фізики, хімії, англійської, 
іспанської, німецької, французької мов 

01.04.2022 



Результат пробного ЗНО допоможе вам краще зрозуміти, над чим 

варто попрацювати, але не може бути використаний для 

прогнозування результатів основної сесії ЗНО. 

Сподіваємося, що наша інформація була 

для вас корисною! БАЖАЄМО УСПІХІВ! 



На сайті ОРЦОЯО 

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

 Готуємося до ЗНО-2022 

 Пробне ЗНО-2022 

 Особистий кабінет 

учасника пробного 

ЗНО 

 Тести минулих років 

Маєте запитання? 

Телефонуйте: 

(048)784-69-95 

(048) 784-89-36 

Пишіть: 

Електронна пошта 

rc.odesa@od.testportal.gov.ua

  
 

 


