
   Особливості реєстрації  для участі у ПРОБНОМУ ЗНО 2018 

1. Перед тим, як почати реєстрацію для участі у ПРОБНОМУ ЗНО , 
бажано визначитися з тим, які саме предмети необхідні для вступу до 
ВНЗ на ту чи іншу спеціальність. 
Графік проведення пробного ЗНО: 
24.03.2018 - українська мова і література 
31.03.2018  -  біологія, географія, історія України, математика, фізика, 
хімія, англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська 
мова.  

Предмети тестування, зазначені в 
один день, розпочинаються 
одночасно, тому неможливо бути 
присутнім в той саме час на кількох 
тестуваннях. 

2.Зайдіть у розділ «Пробне ЗНО-2018» на нашому сайті 
www.dneprtest.dp.ua  у термін з 09 до 31 січня 2018 року  
та ознайомтеся з документами, що регламентують проведення 
пробного ЗНО. 

 

Таке  ознайомлення надасть Вам 
можливість орієнтуватися  
в основних вимогах до організації  
та проведення пробного 
тестування, правах та обов’язках 
його учасників, умовах надання цієї 
послуги Дніпропетровським РЦОЯО. 

3.Заповніть реєстраційну форму: уведіть необхідну інформацію та 
оберіть потрібні Вам предмети тестування. Отримайте доступ до 
«Особистого кабінету учасника пробного ЗНО». 

     

 

Вхід до «Особистого кабінету» 
здійснюється за допомогою логіну 
та паролю, які обираються 
учасником пробного ЗНО під час 
реєстрації.  Радимо зберігати 
інформаційну картку (у ній 
містяться логін та пароль для 
входу до «Особистого кабінету»). 

4. Зайдіть до «Особистого кабінету учасника пробного ЗНО», 
роздрукуйте квитанцію(ії) для оплати пробного ЗНО та інформаційну 
картку. За допомоги квитанції (-ій) здійсніть протягом 5 календарних 
днів із дня реєстрації оплату за кожен обраний предмет пробного ЗНО. 

 

Останній день внесення платежів – 
05 лютого 2018 року 

5.Простежте, щоб оператор банку ввів код (разом із зірочками), 
зазначений у квитанції в графі «Призначення платежу» (пам’ятайте, що 
код різний для різних предметів). 

 

Через 10 днів після оплати перевірте 
в «Особистому кабінеті» наявність 
інформації про надходження Вашого 
платежу на наш рахунок. 

6. Після 01 березня 2018 року зайдіть до «Особистого кабінету»  
та роздрукуйте запрошення для проходження пробного ЗНО.  
У день тестування не пізніше 10 год. 45 хв. прибудьте до пункту 
проведення пробного ЗНО за адресою, указаною в запрошенні. 

     

Допуск особи до пункту пробного 
ЗНО здійснюватиметься за 
наявності таких документів: 
 - паспорта (свідоцтва про 
народження) або іншого документа, 
що посвідчує особу; 
 - запрошення для участі в пробному 
ЗНО 

7. Для з’ясування питань, що виникають у Вас щодо пробного ЗНО, 
користуйтеся вкладкою «Поставити запитання»  
в меню «Особистого кабінету» 

 

 Звертаємо увагу, що реєстрація для 
проходження пробного ЗНО  
не передбачає автоматичної 
реєстрації для участі в основній сесії 
ЗНО 

Бажаємо Вам успішної реєстрації! 
Усю потрібну інформацію щодо пробного ЗНО можна отримати на сайті Дніпропетровського регіонального 
центру оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО) www.dneprtest.dp.ua, або за телефоном (056) 790–24–99, або  в 

соціальній мережі «Facebook» «Дніпропетровський РЦОЯО» 

 

http://www.dneprtest.dp.ua/
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php
https://www.facebook.com/zno.dnepr

