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Календар пробного ЗНО-2022 
 

05‒22 січня 

Реєстрація для участі  
на сайті Харківського РЦОЯО  

(отримання доступу  
до особистого кабінету) 

05 -  22 січня 

Оплата послуги  
 Завантаження оформленої 

реєстраційної заяви  
(в особистому кабінеті) 

до 10  березня 
Ознайомлення із запрошенням на 

тестування   
(в особистому кабінеті) 

19 березня 
Участь у тестуванні:  

українська мова і література,  
українська мова 

26 березня Участь у тестуванні: інші предмети 

19 - 21 березня 

Введення учасником відповідей до 
сервісу «Визначення результатів 

пробного ЗНО» з української мови або 
української мови і літератури 

26 - 28 березня 
Введення учасником відповідей до 

сервісу «Визначення результатів 
пробного ЗНО» з інших предметів 

25 березня 
Ознайомлення із результатами 

(в особистому кабінеті)  з української 
мови або української мови і літератури 

01 квітня  
Ознайомлення із результатами 
(в особистому кабінеті)  з інших 

предметів 
 



 

* надання послуг Українським центром оцінювання якості освіти та його 
регіональними підрозділами, а саме ПРОБНОГО ЗНО відповідно до підпункту 
31 пункту 8 Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами 
освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 
державної і комунальної форми власності, затверджених  постановою КМУ 
від 27.08.2010 № 796,  та Положення про пробне зовнішнє незалежне 
оцінювання, затвердженого наказом МОНУ від 11.12.2015 № 1277 
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ПРОБНЕ ЗНО-2022 * 
 

ПРОЦЕДУРА проведення пробного ЗНО ВІДПОВІДАЄ процедурі 
основного ЗНО (залучаються фахівці) 

ЗАВДАННЯ пробного ЗНО ВІДПОВІДАЮТЬ вимогам Програм,   
характеристикам і структурі сертифікаційних робіт ЗНО поточного року 

БЛАНКИ відповідей пробного ЗНО ІДЕНТИЧНІ до бланків основного 
ЗНО поточного року 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ за шкалою 1-12 та шкалою 100-200 
балів (у разі подолання порогу «склав/не склав») серед учасників 
пробного ЗНО поточного року по всій Україні 

БЕЗКОШТОВНИЙ  ДОСТУП зареєстрованих осіб на пробне ЗНО ДО 
МАТЕРІАЛІВ З УСІХ ПРЕДМЕТІВ ЗНО ТА СЕРВІСУ З ВИЗНАЧЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ З УСІХ ПРЕДМЕТІВ ЗНО 

Можливість ВИБОРУ МОВИ ПЕРЕКЛАДУ, якою особа бажає отримати 
завдання пробного ЗНО - українська, кримськотатарська, молдовська, 
польська, російська, румунська, угорська 

Можливість СТВОРЕННЯ ОСОБЛИВИХ УМОВ (для осіб з особливими 
освітніми потребами) - присутність перекладача жестової мови 
(перекладача-дактилолога) в аудиторії, де відбувається пробне ЗНО, 
надання зошитів із завданнями та бланків відповідей, надрукованих 
шрифтом кеглю 16 тощо  

 


