
**Обираючи предмети тестування, 

пам’ятайте, що: 

– державна підсумкова атестація (ДПА) 

з української мови складається 

випускниками загальноосвітніх навчальних 

закладів у формі ЗНО; 

– ЗНО з української мови і літератури є 

обов’язковим для вступу до будь-якого ВНЗ. 

 

*Таке ознайомлення дасть Вам 

можливість орієнтуватися в 

основних вимогах до організації 

та проведення пробного 

тестування, правах та 

обов’язках його учасників, умовах 

надання цієї послуги. 

Увага! У 2015 році вводяться тести 

двох рівнів складності з української 

мови і літератури та математики. 

Тому учасники пробного тестування 

мають можливість обрати сертифікаційні 

роботи (тести) пробного ЗНО з 

української мови і літератури та 

математики базового або поглибленого 

рівнів. 

 

ПАМ’ЯТКА  

«Реєструємось для участі у пробному ЗНО 2015» 

1. Перед тим, як почати реєстрацію для участі у пробному зовнішньому незалежному 

оцінюванні 2015 року (далі – пробне ЗНО, пробне тестування), бажано визначитися з тим, 

які саме предмети необхідні для вступу до вищого навчального закладу  
(далі – ВНЗ) на ту чи іншу спеціальність. 

2. Зайдіть на сайт Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості 

освіти (далі – ДпрЦОЯО) www.dneprtest.dp.ua. через мережу Internet. Натисніть 

кнопку «Реєстрація».   

3. Ознайомтеся з Положенням про проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання і Правилами 

проведення пробного ЗНО 2015 у Дніпропетровській та 

Запорізькій областях і зробіть позначки щодо 

ознайомлення із вказаними документами*. 

4. Заповніть реєстраційну форму, надавши достовірну 

інформацію про себе. Обов’язковими для заповнення є всі 

поля, крім помічених зірочкою ('*'). 

5. Укажіть адресу проживання. Введіть назву навчального закладу, у якому Ви навчаєтеся. 

6. Оберіть предмет(-и) та місце 

тестування**. Пам’ятайте, що предмети 

тестування, зазначені в один день, 

розпочинаються одночасно, тому під 

одним логіном та паролем можливо 

зареєструвати лише один предмет в один 

день тестування.  

7. Наступним етапом реєстрації є 

перевірка введених реєстраційних даних 

та формування заяви з проханням про 

реєстрацію для участі у пробному тестуванні. 

Уважно перевірте реєстраційні дані, 

ознайомтеся з текстом заяви. У випадку 

виявлення помилок у реєстраційних даних натисніть кнопку «Змінити 

особисті дані». Для закінчення реєстрації та переходу до Особистого 

кабінету учасника пробного ЗНО натисніть кнопку «Зареєструватися». 

Ваша заява буде автоматично відправлена до ДпРЦОЯО. 

8. Роздрукуйте квитанцію(-ії) для оплати послуг за проведення пробного 

тестування, а також персональну картку (на якій розміщено реєстраційні 

дані, логін і пароль), натиснувши кнопку «Роздрукувати квитанцію».  

Зберігайте персональну картку до моменту проходження пробного 

тестування. 



Увага! У випадку зміни будь-

яких реєстраційних даних, указаних 

під час реєстрації, повідомте, будь 

ласка, ДпРЦОЯО через Особистий 

кабінет учасника пробного ЗНО! 

****Учаснику, який зареєструвався, 

але не з’явився на пробне ЗНО, кошти 

не повертаються. Така особа має 

право впродовж 3-х робочих днів після 

проведення тестування з відповідного 

предмета з’явитися в пункт пробного 

тестування, указаний у запрошенні-

перепустці, та отримати примірник 

тестового зошита, бланків відповідей 

та правильні відповіді до завдань 

тестів. 
  

 

 

***Якщо оператор банку не введе код (разом із 

зірочками), зазначений у квитанції в графі 

«Призначення платежу», ДпРЦОЯО не 

отримає платіж, який є підтвердженням 

Вашого наміру участі у пробному ЗНО. Як 

наслідок, Ви не зможете пройти пробне 

тестування! Пам’ятайте, код призначення 

платежу різний для різних предметів! 

Зверніть увагу! Вхід на пункт пробного тестування 

здійснюватиметься за такими документами****: 

1. Паспорт (свідоцтво про народження). 

2. Запрошення-перепустка. 

3. Квитанція про оплату вартості послуг за проведення  

пробного ЗНО. 

 

Увага! Для визначення результатів пробного 

тестування планується, як і під час визначення 

результатів основного ЗНО, встановити експертним 

шляхом «пороговий бал».  

 

9. Здійсніть оплату за кожен обраний предмет 

пробного тестування протягом 7-ми днів з 

моменту реєстрації (але не пізніше 23 грудня 

2014 року) на підставі роздрукованої(-их) 

квитанції(-ії)***. 

10. Перевірте в 

Особистому кабінеті учасника 

пробного ЗНО наявність 

інформації про надходження 

Вашого платежу на рахунок 

ДпРЦОЯО через 10 днів після оплати.  

11. Роздрукуйте запрошення-перепустку для проходження пробного 

тестування після 3 березня 2015 року. У запрошенні-перепустці буде зазначено час 

початку пробного ЗНО та адреса пункту пробного тестування.  

12. Прибудьте в день тестування до пункту пробного тестування за адресою, указаною  

в запрошенні-перепустці, не пізніше ніж за 10 хвилин до початку тестування. 

 

 

 

13. Визначте власний результат. 

Після виконання тестових робіт усім 

учасникам пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання буде видано інформаційний бюлетень із 

відповідями на тестові завдання та схемами 

підрахунку тестових балів. Для визначення 

результату за шкалою 100–200 балів необхідно буде 

скористатися спеціальним сервісом, розміщеним на 

інформаційній сторінці «Особистий кабінет 

учасника пробного ЗНО».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Усю необхідну інформацію щодо ЗНО можна отримати на сайті ДпРЦОЯО 

www.dneprtest.dp.ua або за телефоном (056) 790–24–99, а також у соціальній мережі 

«ВКонтакте» в групі ЗНО 2015. Офіційна група ДпРЦОЯО (http://vk.com/zno_dnepr) або в соціальній 

мережі "Facebook" 

(https://www.facebook.com/zno.dnepr?ref=hl) 


