
ПРОБНЕ ЗНО-2021



за умови проходження 

ПРОБНОГО ЗНО на 

території 

Київської, Черкаської,

Чернігівської областей 

та м. Києва

Реєстрація

05 січня (9.00) - 19 січня (18.00) 2021 року

на сайті

http://kyivtest.org.ua

http://kyivtest.org.ua/


Особам, які виявили бажання взяти участь в 
ПРОБНОМУ ЗНО, для реєстрації необхідно

Зайти в розділ «ПРОБНЕ ЗНО»

Ознайомитися з Договором публічної оферти

Заповнити електронну реєстраційну форму

Перевірити надходження на вказану при реєстрації електронну адресу коду 

доступу та пароля, згенерованих програмою реєстрації на ПРОБНЕ ЗНО, для 

доступу до «Особистого кабінету учасника ПРОБНОГО ЗНО»

Роздрукувати та/або зберегти на електронних носіях заяву на участь у 

ПРОБНОМУ ЗНО з кодом доступу та паролем до «Особистого кабінету учасника 

ПРОБНОГО ЗНО» і зразком квитанції для оплати ПОСЛУГИ ПРОБНОГО ЗНО

1

2

3

4

5



Здійснити оплату 
протягом трьох робочих днів, 

але не пізніше 23 січня 2021 року



Через 5 робочих днів 
після проведення оплати

самостійно перевірити факт 
надходження коштів в 

«Особистому кабінеті учасника 
ПРОБНОГО ЗНО» 



Учасник зберігає з електронної 
пошти пароль і код доступу до 
«Особистого кабінету учасника 
ПРОБНОГО ЗНО»

Інформація про час і місце проходження
ПРОБНОГО ЗНО після 25 березня буде 

розміщена у вигляді запрошення в «Особистому 
кабінеті учасника ПРОБНОГО ЗНО»

на сайті http://kyivtest.org.ua

http://kyivtest.org.ua/


10 квітня 2021 року

 українська мова,

 українська мова і література,

 історія України,

математика,

математика (завдання рівня стандарту),

 біологія,

 географія,

фізика,

 хімія,

 англійська, іспанська, німецька та

французька мови

Кожен 

зареєстрований 

учасник може взяти 

участь у тестуванні 

лише з одного

предмета за вибором:



Крім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів,

кожний зареєстрований учасник зможе:

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. Минулорічні відеоматеріали

доступні на youtube каналі ГС «Освіторія», а також на платформі iLearn

додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних

предметів із переліку предметів ЗНО-2021

пройти тестування вдома 

внести свої відповіді на спеціальний сервіс визначення результатів
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У пункті проведення ПРОБНОГО ЗНО

учасник повинен пред’явити такі документи: 

 паспортний документ

 запрошення

У день проходження пробного ЗНО–2021



У разі неучасті (невчасної явки,

явки без необхідних документів)

особи в ПРОБНОМУ ЗНО,

учасник має право отримати

комплект тестових матеріалів,

звернувшись за адресою, указаною

в запрошенні

протягом трьох робочих днів 



У разі скасування проведення ПРОБНОГО
ЗНО у поточному році рішенням центрального
органу виконавчої влади, сплачені кошти частково
повертаються.

Розмір суми, що повертається, на підставі
обгрунтованих розрахунків та залежить від обсягу
фактично виконаних робіт і понесених витрат під
час підготовки до проведення ПРОБНОГО ЗНО


