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Про особливостi проведення пробного
ЗНО у 2021 роцi

Просимо довести до вiдома випускникiв 11-х класiв,
наступну iнформацiю про проведення пробного ЗНО 202l року.

батькiв, вчителiв

Ресстрацiя для ччастi у пробному зовнiшньому оцiнюваннi
осiб, якi бажають пройти пробне ЗНО на територii Вiнни , Житомирськоi,

Керiвник€lпd закл
середньоi освiти
власностi

ХмельницькоТ областей триватиме на сайтi Вiнницького
оцiнювання якостi освiти ( vintest@vn.testportal.gov.ua1
року.

BapTicTb ччастi у пробному зовнiшньому нез€шежному о
вибраний предмет скJIадае 240.00 грн.

За повiдомленЕям Вiнницького регiонагlьного центру

попереднiм роком з наступних приtIин: по-перше, цо зумо
очiкуваноi кiлькостi тесryвань; по-друге, пiдвищенням оплати

у 202l рочi буле вперше створено експертнi KoMiciT з питань
<склав/не скJIаВ) i визначення результатiв 1"rасникiв пробного
шк€}лою 100-200 багriв та експертнi KoMicii з питань
пробного ЗНО за шкaлою 1-12 баrriв.

.Щля того щоб кожний уtасник мiг отримати свiй

рейтингових шкzul€lх, буд. здiйснено роботу cepBicy
пробного зовнiшнього незалежного оцiнювання>>.

освiти BapTicTb проведенЕя пробного ЗНО стала дещо ви порiвняно з

апьного центру
202l

за один

нювання якостi

о зменшенням
i працiвникiв I

порога
за рейтинговою

результатiв

,тат в означених

тарифного розряду. Через складну сиryацiю з розповсюдження Covid-l9 у 2021r

роцi кожний учасник зможе вибDатп лише один предмет для проходження
суттево пiдвищуспробного ЗНО, то}"ry кiлькiсть тестувань значно зменшиться,

BapTicTb одиницi послуги.
, Пр" органiзацii проведення процедури оцiнювання й вання результатiв

ня результатiв



Украiнський i регiона_гrьнi центри оцiнювання якостi
негативнi наслiдки пiдвищення BapTocTi пробного ЗНО для
намагаються компенсувати ix додатковимll моэrспивостями

Ухвалено рiшення про т€, що кожний зареестрований
завантажити TecToBi зошити з ycix навч€lльних предметiв iз перел
2021, пройти тестування вдома, гriiсля чого внести своi вiдпов
cepBic визначення результатiв.

У зв'язку iз проведенням зимових канiкул протягом 08-
просимо надати iнформацiю про адресу сайту ВРЦОЯО,
BapTicTb послуги випускникам до 05.01.20221 року.
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