
Алгоритм 
реєстрації для 

участі  
в пробному  
ЗНО-2016 



РЕЄСТРАЦІЯ 

ДЛЯ УЧАСТІ  

В ПРОБНОМУ 

ЗНО-2016  

триватиме  

з 05 до 30 січня  

2016 року  



1. Зайдіть на сайт Дніпропетровського регіонального 
центру оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО) 

www.dneprtest.dp.ua через мережу Internet. Натисніть 
кнопку «Реєстрація на пробне ЗНО». 



2. Натисніть кнопку  
«Почати реєстрацію». 



3. Ознайомтеся зі запропонованою інформацією, 
зробіть позначку щодо ознайомлення  

з документами. 



4. Заповніть реєстраційну форму, надавши достовірну 
інформацію про себе. Обов’язковими для заповнення є всі 
поля, крім позначених зірочкою ('*'). 

Приклад 



5. Укажіть адресу проживання («прописка» не має 
значення) та оберіть із запропонованого переліку 

назву закладу освіти*, у якому Ви навчаєтеся. 

Приклад 



*Увага! Почніть набирати в полі «Назва закладу освіти»  номер школи  
(наприклад, 122)  або характерну частину назви закладу, де Ви навчаєтеся 
(наприклад, медичний,  або Розівська, або інформаційних тощо) – з’явиться 
перелік навчальних закладів, які містять у назві введену Вами інформацію. 
Оберіть з цього списку назву навчального закладу, у якому Ви навчаєтеся. 



6. Оберіть предмет(-и) та район тестування, а також мову тестів.  
Пам’ятайте, що предмети тестування, зазначені в графіку 
пробного ЗНО-2016 в один день, розпочинаються одночасно, тому під 
одним логіном та паролем можливо зареєструвати лише один 
предмет в один день тестування. 

Приклад 



Приклад 

8. У випадку відсутності помилок у реєстраційних даних ‒ натисніть кнопку 
"Зареєструватися". У випадку виявлення помилок у реєстраційних даних, 
натисніть кнопку «Змінити особисті дані».  

7. Уважно перевірте реєстраційні 
дані, прочитайте текст заяви.  



9. Ви отримали доступ до «Особистого кабінету учасника пробного ЗНО». 
Роздрукуйте квитанцію(-ії) для оплати послуг за проведення пробного 
тестування, а також персональну картку (у якій містяться реєстраційні 
дані, логін і пароль) за допомогою кнопки «Роздрукувати квитанцію».  



Квитанція  
для 

оплати 
пробного 

ЗНО  

Персональна 
картка  

(містить 
реєстраційні 
дані, логін і 

пароль) Друк 

Приклад 



10. За допомогою роздрукованих 
квитанцій здійсніть оплату за кожен 

обраний предмет пробного ЗНО 
протягом 5-ти календарних днів  

із дня реєстрації **  
(але не пізніше 04 лютого 2016 року). 

Перевірте в «Особистому кабінеті 
учасника пробного ЗНО» інформацію 
про надходження Вашого платежу 

на рахунок ДпРЦОЯО  
(через 10 днів після оплати). 



**Увага!  
ПРОСТЕЖТЕ, щоб 

оператор банку ввів  
код (разом із зірочками), 

зазначений в графі  
«Призначення платежу»! 

Пам’ятайте, код 
призначення платежу 

різний для різних 
предметів! 

Якщо код не буде 
введено (або буде 
введено невірно), 

ДпРЦОЯО не отримає 
платіж, який  

є підтвердженням 
Вашого наміру участі  

в пробному ЗНО. 
Як наслідок,  

Ви не зможете пройти 
 пробне тестування!  

Приклад 

Зберігайте  персональну картку 
до моменту проходження 

пробного ЗНО (у ній містяться 
логін і пароль для входу до 

«Особистого кабінету»! 



        Увага! Для того, щоб надалі працювати в «Особистому 
кабінеті», користуйтеся відповідною кнопкою на головній 
сторінці сайту ДпРЦОЯО.  

     Введіть власні логін та пароль (містяться в 
персональній картці) у запропоновані поля та 
натисніть кнопку «Увійти до особистого кабінету». 



       Для з’ясування питань***, що 
виникають у Вас стосовно 
пробного ЗНО, користуйтеся 
кнопкою «Поставити запитання» 
в меню «Особистого кабінету».  

***Наприклад, якщо  Ви бажаєте 
змінити будь-які реєстраційні дані, що 
були вказані під час реєстрації, 
повідомте, будь ласка, про це ДпРЦОЯО 
через діалогове вікно у розділі 
«Поставити запитання». 



       Для проходження тренувального онлайн 
тестування**** натисніть відповідну кнопку. 



****ТРЕНУВАЛЬНЕ ОНЛАЙН ТЕСТУВАННЯ: 
• укладене на основі ЗНО 2008–2015 років (біля 5 тисяч завдань); 
• дає можливість побачити результат відповідей, визначити власний 
рівень знань та скорегувати підготовку до ЗНО; 
• кількість спроб – необмежена; 
• із кожною новою спробою – нова комбінація завдань. 



11. Після 12 березня  
2016 року зайдіть до 

«Особистого кабінету» 
та роздрукуйте 

запрошення-перепустку 
для проходження 

пробного ЗНО. 



Усю необхідну інформацію щодо пробного 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 2016. Офіційна група 

ДпРЦОЯО (http://vk.com/zno_dnepr)  
або в соціальній мережі 

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




