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Пробне зовнішнє незалежне 
оцінювання - це можливість: 

 ознайомитись 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; 

 дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть 

розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений 

час; 

 отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу 

(за бажанням); 

 навчитися ефективно розподіляти час; 

 психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання;  

 оцінити свій рівень навчальних досягнень. 

 



05–22 січня Реєстрація на 

сайті test.if.ua Вартість 

пробного ЗНО - 282 гривні 

за одне тестування. 



Для участі у пробному ЗНО : 

19 березня 

 Українська мова і література, українська мова. 

26 березня 

 Історія України, математика, математика, 

(завдання рівня стандарту), англійська мова, 

німецька мова, французька мова іспанська 

мови, біологія, географія, фізика, хімія. 



Зайдіть на сайт ІФРЦОЯО www.test.if.ua у 
розділ «Реєстрація на пробне ЗНО-2022» 

 Ознайомтеся з:  

• Положенням про пробне зовнішнє незалежне 

оцінювання;  

• Вимогами щодо реєстрації; 

• Договором (офертою);  

• Запропонованими повідомленнями. 



Заповніть на сайті форму заяви 

 Учасники, які в заяві вказали інформацію про необхідність 

створення особливих умов, зобов’язані у термін до 09 лютого 

2022 року надіслати до ІФРЦОЯО скан-копію документа, що 

підтверджує належність до категорії осіб, які потребують 

створення особливих умов (медичний висновок про створення 

особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання, медичну довідку про наявність 

захворювання тощо). Надсилання здійснюється шляхом 

завантаження скан-копії документа у відповідному розділі меню 

інформаційної сторінки «Особистий кабінет учасника пробного 

ЗНО». У випадку відсутності скан-копії медичного документа 

особливі умови проходження пробного ЗНО створюватися не 

будуть. 



Роздрукуйте заяву з квитанцією на 
оплату 

 Здійсніть оплату за квитанцією на оплату протягом 3 

(трьох) календарних днів в установах будь-якого 

банку України, уважно перевіривши відомості, що 

вказані у квитанції про оплату, зокрема в частині 

призначення платежу (код, прізвище, ім’я, по батькові 

особи, за пробне зовнішнє незалежне оцінювання з 

«предмета»).  

 Зберігайте заяву та квитанцію про оплату до часу 

проходження пробного ЗНО. 



 Реєстрація для участі у пробному ЗНО вважається 

завершеною після надходження повної суми коштів 

для оплати даної послуги з обраних особою предметів 

на рахунок ІФРЦОЯО, зазначений у квитанції на 

оплату 

 Інформація про логін та пін-код доступу до 

«Особистого кабінета учасника пробного ЗНО» 

зазначена у заяві. 

 Внести зміни у реєстраційні дані можна на основі 

письмової заяви до ІФРЦОЯО до 25 січня 2022 року. 



В «Особистому кабінеті учасника 
пробного ЗНО»: 

 Перегляньте реєстраційні дані. 

 Перевірте надходження до ІФРЦОЯО сплачених коштів.  

 Після 10 березня 2022 року отримайте інформацію про час і місце проходження 

пробного ЗНО та роздрукуйте відповідне запрошення.  

 З 19 до 21 березня 2022 року включно ознайомтеся із зошитами, що містять 

пробні тести з української мови, української мови і літератури. 

 З 26 до 28 березня 2022 року включно – з інших предметів пробного ЗНО.  

 Скористайтеся сервісом «Визначення результатів пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання» (у термін з 19 до 21 березня 2022 року включно 

внесіть відповіді до пробних тестів з української мови, української мови і 

літератури, з 26 до 28 березня 2022 року включно – з інших предметів 

пробного ЗНО). 

 Отримайте результати пробного ЗНО з української мови, української мови і 

літератури з 25 березня 2022 року, з інших предметів пробного ЗНО – з 01 

квітня 2022 року. 



 У разі неучасті особи у пробному ЗНО 

сплачені кошти не повертаються 

 Учасник має право отримати комплект 

тестових матеріалів, звернувшись у триденний 

термін у пункт проведення пробного ЗНО за 

адресою, вказаною у запрошенні. 


