
І. ПРОБНЕ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ-2018 

у Полтавській, Сумській та Харківській областях 
організовує Харківський РЦОЯО

Пробне ЗНО проводиться з метою ознайомлення 
всіх бажаючих із процедурою проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання. 

Участь у пробному ЗНО надає змогу:
 психологічно адаптуватися до процедури ЗНО
 навчитися працювати із тестовим зошитом та   

бланками відповідей
 правильно розраховувати час на виконання 

завдань ЗНО
 отримати результат  з певного предмета тощо

Проведення пробного ЗНО здійснюється за 
рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

Участь у пробному ЗНО є добровільною!

Результати пробного ЗНО не використовуються для 
оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів та для 
конкурсного відбору до вищих навчальних 
закладів.

ІІ. ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ НА ПРОБНЕ ЗНО-2018

Де зареєструватися на пробне ЗНО? 

Сайт Харківського РЦОЯО, розділ  «Пробне 
ЗНО», «Реєстрація»  (http://zno-kharkiv.org.ua)

Як зареєструватися?
 Заповнити всі поля реєстраційної форми, 

зберегти персональний код та пароль
 Зайти в «Особистий кабінет» учасника 

пробного ЗНО
 Роздрукувати та оформити Заяву, надіслати 

поштою до Харківського РЦОЯО 
 Роздрукувати квитанції (для кожного 

предмета окремо), сплатити квитанції у будь-
якому банку протягом 3 робочих днів

 Перевірити оплату та надходження Заяви в 
«Особистому кабінеті» через 10 робочих днів 
з дня оплати квитанції та відправки Заяви

ІІІ. КРОКИ УЧАСТІ В ПРОБНОМУ ЗНО-2018

• Зареєструватися на пробне ЗНО 
09-31 січня 2018

• Роздрукувати електронне запрошення
(на сайті Харківського РЦОЯО) 

01 березня 2018 
• Взяти участь у пробному ЗНО

24 березня 2018 
українська мова і література

31 березня 2018
математика, історія України, англійська мова, 
біологія, географія, іспанська мова, німецька 
мова, фізика, французька мова, хімія (один на 
вибір)

• Скористатися сервісом «Визначення 
результатів пробного ЗНО»
українська мова і література 

до 26 березня 2018
• Інші предмети 

до 02 квітня 2018 
• Отримати результат пробного ЗНО

українська мова і література 
30 березня 2018  

інші предмети                          
06 квітня 2018  

Адреса: майдан Свободи, 6, к.463, м. Харків, 61022 
Телефон: (057) 705 07 37, 097 83 23 496  
Ел. пошта: office@zno-kharkiv.org.ua
Соціальні мережі:
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