
  

Затверджено  

Наказ Дніпропетровського  

регіонального центру 

оцінювання якості освіти 
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ПРАВИЛА 

 ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНОГО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ  

В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТЯХ У 2018 РОЦІ  

1. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОБНОГО ЗОВНІШНЬОГО 

НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ  

1.1. Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти (далі – ДпРЦОЯО) 

проводить пробне зовнішнє незалежне оцінювання (далі – пробне тестування, пробне ЗНО)  

у Дніпропетровській та Запорізькій областях за кошти фізичних та юридичних осіб, для осіб, 

які виявили бажання взяти в ньому участь і зареєструвалися, у визначені Українським 

центром оцінювання якості освіти терміни, з предметів ЗНО, обраних цими особами під час 

реєстрації (далі – Послуга) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  

від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної  і комунальної форми власності» (із змінами), Положення про пробне 

зовнішнє незалежне оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

11.12.2015 р., № 1277, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 січня 2016 р.  

за № 9/28139, наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 13.10.2017 № 150 

«Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році»,  Положення 

про Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти, затвердженого 

директором Українського центру оцінювання якості освіти та погодженого Міністром освіти 

і науки України 07.12.2016, наказів ДпРЦОЯО від 31.10.2017 № 98 «Про проведення 

пробного ЗНО в 2018 році в Дніпропетровській та Запорізькій областях», від 08.12.2017   

№ 111  «Про затвердження Кошторису ЗНО» та цих Правил, затверджених наказом 

ДпРЦОЯО від 08.12.2017 № 112 «Про затвердження Правил проведення пробного ЗНО».  

1.2. Послуга вважається такою, що надана ДпРЦОЯО та отримана в повному обсязі особою, 

за умови виконання ДпРЦОЯО п.3.2.1 – 3.2.8 цих Правил та виконання особою, яка виявила 

бажання пройти пробне зовнішнє незалежне оцінювання, вимог щодо реєстрації для участі  

в пробному ЗНО. 

1.3. Вимоги щодо реєстрації для участі в пробному ЗНО: 

– ознайомлення з Правилами проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 

Дніпропетровській та Запорізькій областях у 2018 році, зокрема з правами та обов’язками 

учасника пробного ЗНО; 

– реєстрація у відповідному розділі «Пробне ЗНО-2018» веб-сайту ДпРЦОЯО 

http://www.dneprtest.dp.ua у термін з 09 січня 2018 року (з 00:00) до 31 січня 2018 року  

(до 24:00);  

– вибір предмету(-ів) тестування з урахуванням Переліку адміністративно-територіальних 

одиниць Дніпропетровської та Запорізької областей, де створюватимуться пункти пробного 

ЗНО  в 2018 році з цього предмету, та графіку проведення пробного ЗНО:  



ПЕРЕЛІК 

адміністративно-територіальних одиниць  

Дніпропетровської та Запорізької областей, 

де створюватимуться пункти пробного ЗНО в 2018 році 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці, де 

будуть створені пункти 

проведення пробного ЗНО (далі 

– пункти пробного ЗНО) 

Предмети, з яких 

відбудеться пробне 

тестування у відповідній 

адміністративно-

територіальній одиниці  

24 березня 

Предмети, з яких відбудеться пробне 

тестування у відповідній адміністративно-

територіальній одиниці  

31 березня* 

Дніпропетровська область 

м. Дніпро 

 (райони міста 

 на лівому березі Дніпра)  

українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, історія України, 

математика,  фізика, хімія  

м. Дніпро 

 (райони міста 

 на правому березі Дніпра) 

українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, географія,  

іспанська мова, історія України, математика,  

німецька мова, фізика, французька мова, хімія  

м. Жовті Води  
українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, історія України, 

математика 

м. Кам’янське 
українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, історія України, 

математика, фізика, хімія  

м. Кривий Ріг**, 

(Довгинцевський район)  

українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, історія України, 

математика 

м. Кривий Ріг**, 

(Інгулецький район)  

українська мова і література  

 
біологія, історія України, математика 

м. Кривий Ріг**, 

(Металургійний район)  

українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, історія України, 

математика, хімія  

м. Кривий Ріг**, 

(Покровський район)  

українська мова і література  

 
біологія, історія України, математика   

м. Кривий Ріг**, 

(Саксаганський район)  

українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, географія, історія 

України, математика,  фізика  

м. Кривий Ріг**, 

(Тернівський район)  

українська мова і література  

 
біологія, історія України, математика 

м. Кривий Ріг**, 

(Центрально-Міський район)  

українська мова і література  

 
біологія, історія України, математика 

м. Марганець 
українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, історія України,  

математика  

м. Нікополь  
українська мова і література  

 

англійська мова, біологія,  історія України, 

математика,  фізика, хімія  

м. Новомосковськ  
українська мова і література  

 
біологія, історія України,  математика  

м. Павлоград  
українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, географія,  історія 

України, математика,  фізика, хімія  

м. Першотравенськ 
українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, історія України,  

математика 



м. Покров 
українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, історія України,  

математика 

м. Синельникове  
українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, історія України,  

математика  

смт. Покровське  
українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, історія України,  

математика  

Запорізька область 

м. Бердянськ 
українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, історія України, 

математика,  фізика, географія 

м. Василівка 
українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, історія України,  

математика  

м. Енергодар 
українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, історія України, 

математика,  фізика, хімія  

м. Запоріжжя (райони міста 

на лівому березі Дніпра)  

українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, географія, іспанська 

мова, історія України, математика,  німецька 

мова, фізика, французька мова, хімія   

м. Запоріжжя (райони міста, 

на правому березі Дніпра) 

українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, історія України, 

математика, хімія  

м. Мелітополь 
українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, географія, історія 

України, математика,  хімія 

м. Пологи 
українська мова і література  

 

англійська мова, біологія, історія України,  

математика  

м. Токмак 
українська мова і література  

 
біологія, історія України,  математика 

 

*предмети тестування, зазначені в один день, розпочинаються одночасно; 

**закріплення учасників за пунктами пробного ЗНО буде здійснюватися ДпРЦОЯО з одночасним 

урахуванням побажань учасників щодо вибору району тестування в м. Кривому Розі та наявної 

кількості аудиторій в пунктах пробного ЗНО для конкретного предмета тестування в цьому районі. 

– замовлення тесту пробного ЗНО українською мовою або однією з мов: 

кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською (крім 

завдань з української мови і літератури та іноземних мов); 

– надання згоди на обробку персональних даних у процесі проведення пробного ЗНО;  

– видрук  бланку(-ів) квитанцій з головної сторінки Особистого кабінету учасника пробного 

ЗНО (далі – Особистий кабінет), що створюється ДпРЦОЯО під час реєстрації;  

– здійснення оплати на рахунок спеціального фонду ДпРЦОЯО за персональними 

квитанціями, що формуються в процесі реєстрації;  

– ознайомлення з інформацією, розміщеною в Особистому кабінеті про стан оплати та іншою 

актуальною інформацією. 

 

 



2. ВАРТІСТЬ ПРОБНОГО ТЕСТУВАННЯ ТА ПОРЯДОК  РОЗРАХУНКІВ 

2.1. За надання Послуги особа, яка зареєструвалася для участі в пробному тестуванні, 

сплачує на рахунок ДпРЦОЯО суму 132,00 грн., у тому числі ПДВ – 22 грн. (відповідно до 

затвердженого кошторису), за кожен предмет тестування, обраний під час реєстрації.  

2.2. Оплата здійснюється протягом 5 календарних днів з дня реєстрації за квитанцією(-ями), 

що формується(-ються) ДпРЦОЯО та роздруковується(-ються) учасником пробного ЗНО під 

час реєстрації. У призначенні платежу(-ів) зазначаються:  

– *код призначення платежу*,  

– прізвище, ім’я, по батькові зареєстрованої особи, 

– назва предмету тестування,  

– сума ПДВ. 

Код призначення платежу формується за допомогою програми реєстрації та є унікальним 

для кожного учасника пробного ЗНО для кожного обраного предмету. Останній день 

внесення платежів – 05 лютого 2018 року. 

2.3. Пробне ЗНО з кожного обраного предмету вважається оплаченим після надходження 

коштів на спеціальний рахунок ДпРЦОЯО, зазначений у квитанції, у повному обсязі за 

кожен предмет тестування. Про факт зарахування коштів ДпРЦОЯО інформує через 

Особистий кабінет. 

2.4. Оплата за пробне ЗНО на спеціальний рахунок ДпРЦОЯО (відповідно до 

вищезазначеного порядку розрахунків) є фактом згоди учасника пробного ЗНО на отримання 

Послуги відповідно до цих Правил. 

2.5. У випадку неучасті зареєстрованої особи у пробному ЗНО, сплачені кошти  

НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

3.1. Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти (організатори 

пробного ЗНО) має (мають) право: 

3.1.1. Звернутися до зареєстрованої особи з метою уточнення даних, наданих під час 

реєстрації. 

3.1.2. Видалити Особистий кабінет у випадках невиконання особою, яка зареєструвалася, 

пунктів 2.1., 2.2. цього документа. 

3.1.3. Не допустити особу, зареєстровану для участі в пробному ЗНО, до проходження 

процедури пробного ЗНО у випадку запізнення або за умов відсутності документів, 

зазначених у пункті 3.4.9.  

3.1.4. Видалити учасника пробного ЗНО з аудиторії та пункту пробного ЗНО за порушення 

пункту 3.5. 



3.2. Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти зобов’язується:  

3.2.1. Створити умови для реєстрації осіб, які виявили бажання брати участь в пробному 

зовнішньому незалежному оцінюванні. 

3.2.2. Створити для інформування осіб, зареєстрованих для участі в пробному ЗНО, 

Особистий кабінет учасника пробного ЗНО, доступ до якого надаватиметься учаснику 

пробного ЗНО за логіном і паролем, указаними ним під час реєстрації. Забезпечити  

в Особистому кабінеті роботу діалогового вікна для взаємозв’язку ДпРЦОЯО та учасника 

пробного ЗНО. 

3.2.3. Не пізніше 01 березня 2018 року розмістити в Особистих кабінетах учасників пробного 

ЗНО запрошення із зазначенням у них часу прибуття до пунктів пробного ЗНО та адрес цих 

пунктів. 

3.2.4. Провести  пробне ЗНО 24.03.2017 року з української мови і літератури; 31.03.2017  

з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, англійської, іспанської, 

німецької, французької мов у визначених пунктом 1.2.1. цих Правил адміністративно-

територіальних одиницях Дніпропетровської та Запорізької областей. 

3.2.5.  Створити в пунктах пробного ЗНО умови для отримання тестових матеріалів протягом 

чотирьох робочих днів, ураховуючи день проведення тестування, якщо учасник пробного 

ЗНО був відсутній під час проведення процедури пробного ЗНО з відповідного предмету(-ів) 

тестування. 

3.2.6. Організувати роботу сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання» на сторінках Особистих кабінетів, надати учасникам пробного 

ЗНО доступу до нього з 24.03.2018 – з української мови і літератури, з 31.03.2018 – з біології, 

географії, історії України, математики, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, 

французької мов. 

3.2.7. Оприлюднити правильні відповіді до завдань пробного тесту на сторінках Особистих 

кабінетів: з 26.03.2018 – з української мови і літератури, з 02.04.2018 – з біології, географії, 

історії України, математики, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької,  

французької мов. 

3.2.8. Оголосити результати пробного ЗНО на сторінках Особистих кабінетів учасників 

пробного ЗНО, які скористаються сервісом «Визначення результатів пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання»: 30.03.2018 – з української мови і літератури, 06.04 2018–  

з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, англійської, іспанської, 

німецької, французької мов. 

3.2.9. Забезпечити збереження даних учасників пробного ЗНО відповідно до вимог Закону 

України «Про захист персональних даних». 

3.3. Учасник пробного ЗНО має право на: 



3.3.1. Доступ до інформації про строки та порядок проведення пробного ЗНО, форми завдань 

пробного ЗНО, час і місце його проведення. 

3.3.2. Виконання пробних тестів, розроблених згідно з програмами зовнішнього незалежного 

оцінювання, затвердженими в установленому порядку. 

3.3.3. Ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію 

та проведення пробного ЗНО.  

3.3.4. Безпечні умови під час проходження пробного ЗНО та отримання в разі потреби 

медичної допомоги в пункті проведення пробного ЗНО. 

3.3.5. Ознайомлення з відповідями до завдань пробних тестів із навчальних предметів, з яких 

його зареєстровано, для проходження пробного ЗНО. 

3.3.6. Отримання консультацій щодо процедури ЗНО. 

3.3.7. Отримання тестового зошита і бланку(ів) відповідей після завершення процедури в 

день пробного ЗНО з відповідного предмету або, у випадку, коли учасник пробного ЗНО  не 

з’явився для проходження процедури пробного ЗНО з даного предмету, протягом трьох 

робочих днів з моменту тестування.  

3.3.8. Звернення до ДпРЦОЯО щодо питань, пов’язаних з організацією та проведенням 

пробного ЗНО.  

3.4. Учасник пробного ЗНО зобов’язаний:  

3.4.1. Ознайомитися з ПОЛОЖЕННЯМ про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, 

інформацією про порядок проходження пробного ЗНО (далі – Положення) та даними 

Правилами.  

3.4.2. Заповнити реєстраційну форму та створити заяву на сайті ДпРЦОЯО 

(www.dneprtest.dp.ua) у розділі «Пробне ЗНО - 2018» з 09.01 до 31.01.2018, надавши 

достовірну інформацію.  

3.4.3. Обрати предмет(-и) пробного ЗНО з урахуванням Переліку адміністративно-

територіальних одиниць Дніпропетровської та Запорізької областей, де створюватимуться 

пункти пробного ЗНО в 2018 році з цих предметів.  

3.4.4. Замовити тест пробного ЗНО українською мовою або однією з мов: 

кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською (крім 

завдань з української мови і літератури, іноземних мов); 

3.4.5. Роздрукувати документи, розміщені в Особистому кабінеті:  

– інформаційну картку з реєстраційними даними, логіном і паролем та зберігати її до 

моменту проходження пробного ЗНО;  

– квитанцію(-ії): реквізити для оплати послуги.  



3.4.6. Перерахувати кошти (відповідно до пунктів 2.1., 2.2.) на рахунок ДпРЦОЯО, 

зазначений у квитанції.  

3.4.7. Перевірити в Особистому кабінеті стан надходження коштів на рахунок ДпРЦОЯО 

через 10 днів після сплати.  Звернутися до ДпРЦОЯО до 15.02.2018, якщо зареєстрована на 

пробне ЗНО особа оплатила послугу пробного ЗНО у визначені терміни (пункт 2.2.), а на 

головній сторінці Особистого кабінету відсутня інформація щодо здійсненої оплати та в разі 

виникнення форс-мажорних обставин.  

3.4.8. Після 01 березня 2018 року роздрукувати запрошення учасника пробного ЗНО, де буде 

вказано час прибуття до пункту пробного ЗНО та адресу цього пункту (запрошення 

розміщується в Особистому кабінеті).  

3.4.9. Своєчасно, не пізніше 10 год. 45 хв., прибути до пункту пробного ЗНО, указаного в 

запрошенні з паспортом (свідоцтвом про народження) іншим документом, що посвідчує 

особу.  

3.4.10. Дотримуватися вимог Положення, даних Правил та регламенту роботи пункту 

пробного ЗНО. 

3.4.11. Ввічливо ставитися до учасників пробного ЗНО і працівників пункту пробного ЗНО.  

3.4.12. Виконувати вказівки та вимоги працівників пункту пробного ЗНО щодо процедури 

проходження пробного ЗНО. 

3.4.13. Внести до сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання» на сторінці Особистого кабінету власні варіанти відповідей з пройденого 

пробного тесту для отримання результатів пробного ЗНО: протягом 24-26.03.2018 – 

з української мови і літератури, протягом 31.03-02.04.2018 – з біології, географії,  

історії України, математики, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької,  

французької мов. 

3.4.14. Ознайомитися з оприлюдненими правильними відповідями до завдань пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання, розміщеними на сайті ДпРЦОЯО або в Особистому 

кабінеті – з 26.03.2018 з української мови і літератури, з 02.04.2018 – з біології, географії, 

історії України, математики, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької,  

французької мов. 

3.4.15. Ознайомитися з оголошеними результатами пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання, розміщеними в Особистому кабінеті: 30.03.2018 – з української мови і 

літератури, 06.04.2018 – з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, 

англійської, іспанської, німецької, французької мов. 

3.4.16. У випадку зміни будь-яких реєстраційних даних, указаних під час реєстрації, надати 

відповідну інформацію ДпРЦОЯО в Особистому кабінеті учасника пробного ЗНО через 

вкладку «Поставити запитання», дотримуючись правил  та норм ввічливої поведінки  

у спілкуванні з  організаторами. 



3.5. Учаснику пробного ЗНО не дозволяється: 

3.5.1.  Приносити до пункту пробного ЗНО небезпечні предмети та речовини, що становлять 

загрозу життю та здоров’ю людини. 

3.5.2. Використовувати в пункті проведення пробного ЗНО та мати при собі протягом часу, 

відведеного для виконання завдань пробного ЗНО, засоби зв’язку, пристрої зчитування, 

обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути 

складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, 

інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення 

пробного ЗНО (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник 

пробного ЗНО повинен повідомити працівникам пункту проведення пробного ЗНО до 

початку виконання завдань). 

3.5.3. Заважати іншим учасникам пробного ЗНО виконувати завдання. 

3.5.4. Псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт проведення пробного 

ЗНО, чи майно осіб, які перебувають в такому пункті. 

3.5.5. У разі порушення вимог, передбачених пунктом 3.5 цього розділу на вимогу осіб, які 

організовують і проводять пробне ЗНО, отримати матеріали тестування та залишити 

аудиторію, у якій проводиться тестування, та пункт проведення пробного ЗНО.  

4. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

Спірні питання вирішуються шляхом переговорів або в інший спосіб, встановлений чинним 

законодавством України. 

 

  

 


