
 

Пробне ЗНО – 2019 
Що таке пробне ЗНО? Це добровільне тестування осіб, що проходить з метою 

ознайомлення із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 

структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та 

робочого місця.  

 Для чого потрібне пробне ЗНО?  
✓ ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, 

характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного 
оцінювання 2019 року; 

✓ виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей; 
✓ дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені 

на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час; 
✓ психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання; 
✓ навчитись ефективно розподіляти час; 
✓ оцінити свій рівень навчальних досягнень 

 

Як проводиться пробне ЗНО? Проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання здійснюється за технологією та процедурами, що розробляються Українським 

центром оцінювання якості освіти. 

 

Чи схоже пробне ЗНО на основну сесію? Тести пробного ЗНО  є максимально 

наближеними до тих, що будуть надані під час основної сесії ЗНО. 



 

Скільки предметів можна обрати на пробне ЗНО? ДВА 

1) українська мова та література 

2) другий – на вибір (історія України, математика, біологія, географія, фізика, 
хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова). 

 
Коли проводиться пробне ЗНО? 

16 березня 2019 – українська мова та 

література 

23 березня 2019 – решта предметів 

Пробне ЗНО платне чи безкоштовне?  

Пробне ЗНО ПЛАТНЕ.  

Вартість 1 предмета – 134 грн. 

 
Як зареєструватись на пробне ЗНО?  
Реєстрація осіб для участі в пробному ЗНО проводитиметься з 08 до 31 січня 2019 року 
на сайті Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти 
http://khersontest.org.ua/.  
Для реєстрації необхідно: 

• зайти на сторінку реєстрації на пробне тестування і заповнити реєстраційну форму;  
• створити свою персональну сторінку "особистий кабінет"; вибрати предмети пробного ЗНО; 
• з персональної сторінки ("особистий кабінет") роздрукувати квитанцію на сплату пробного ЗНО; 
• на основі цієї квитанції здійснити оплату в банку; 
• роздрукувати запрошення-перепустку з особистого кабінету (з 25.02.2019 року). 

УВАГА!  Учасником пробного ЗНО зможе стати особа, яка зареєструється для його 
проходження та здійснить оплату. 

 
Що робити на пункті проведення пробного ЗНО? 
У зазначений у запрошенні-перепустці день та час потрібно з’явитися на пункт пробного ЗНО. 
Перед початком пробного ЗНО учасник повинен пред’явити такі документи: 

• запрошення-перепустку; паспорт   

http://khersontest.org.ua/user/aut
http://khersontest.org.ua/


 

 

  

 


