
РЕЄСТРАЦІЯ
НА ПРОБНЕ 
ЗНО-2021



З 05 до 19 січня 
Зареєструватися

можна на нашому сайті
(dneprtest.dp.ua)

ТЕРМІН
РЕЄСТРАЦІЇ
НА ПРОБНЕ 
ЗНО-2021

https://dneprtest.dp.ua/


Дата проведення
пробного ЗНО-2021



ВАРТІСТЬ 
ПРОБНОГО ЗНО

222 грн
за  тестування
(Дніпропетровська

та Запорізька області)



АЛГОРИТМ

РЕЄСТРАЦІЇ

НА ПРОБНЕ 

ЗНО-2021



1. Зайдіть на наш сайт (www.dneprtest.dp.ua) 

у термін з 5 до 19 січня та натисніть кнопку 

«РЕЄСТРАЦІЯ НА ПРОБНЕ ЗНО».

https://dneprtest.dp.ua/
https://probne.dneprtest.dp.ua/Login?ReturnUrl=%2F


2. Вивчіть запропоновану інформацію, зробіть 

позначку щодо ознайомлення з документами.



3. Заповніть реєстраційну форму, 

надавши достовірну інформацію про себе. 

Приклад

Зверніть увагу!

1. ПІБ необхідно зазначити українською

мовою.

2. Пароль має містити не менше

6 символів, мінімум одну велику літеру,

цифру та один спеціальний символ

(наприклад: !, @, #, $ , %, &).

3. Обов’язково зазначте свою електронну

адресу.



3.1. Оберіть із запропонованого переліку

тип учасника пробного ЗНО.

Приклад

Зверніть увагу!

Якщо Ви випускник закладу загальної

середньої освіти (школи, гімназії тощо)

поточного року або учень 10 класу, оберіть

свій заклад освіти (почніть уводити назву

закладу у відповідне поле та оберіть

потрібне).



3.2. У РАЗІ ПОТРЕБИ вкажіть на необхідність створення

для Вас особливих умов під час проходження

пробного ЗНО-2021 та натисніть на відповідне

посилання для ознайомлення з інформацією щодо

подальших дій. Такі умови створюються для

учасників / учасниць пробного ЗНО з особливими

освітніми потребами, зумовленими станом

здоров’я. ЯКЩО ВИ НЕ ПОТРЕБУЄТЕ ОСОБЛИВИХ

УМОВ, СТАВИТИ ПОЗНАЧКУ НЕ ПОТРІБНО!

Приклад

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=893
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=893


Приклад унесення 

персональної інформації

3.3. Продовжуйте реєстрацію, натиснувши

кнопку «Далі».



4. Укажіть адресу проживання («прописка»

не має значення).

Приклад
Приклад

Приклад

увагу!
Для Зверніть увагу!

Для того, щоб вибрати місце свого проживання, оберіть

його із запропонованого списку або почніть уводити

у відповідне поле його назву!



4.1. Заповніть усі необхідні поля та

продовжуйте реєстрацію, натиснувши

кнопку «Далі».

Приклад унесення
адреси проживання



5. Виберіть предмет (кожний учасник / кожна

учасниця зможе обрати лише один предмет для

проходження пробного ЗНО).

Приклад

Зверніть увагу!
Результат зовнішнього незалежного оцінювання за рейтинговою
шкалою 100‒200 балів з предмета «математика (рівень стандарту)»

не встановлюється. Ви можете отримати лише результат за
критеріальною шкалою 1‒12 балів. Переконайтеся у правильності

вибору предмета. Якщо Ви бажаєте отримати результат за шкалою
100‒200 балів, виберіть навчальний предмет «Математика».



5.1. Оберіть із списку мову тесту та місце

тестування (місто, селище, смт. тощо).

Приклад

Приклад



5.2. Продовжуйте реєстрацію, натиснувши

кнопку «Далі».

Приклад



6. Уважно перевірте реєстраційні дані. Якщо

в реєстраційних даних помилки відсутні, натисніть

кнопку «Далі», виявлено помилки – натисніть кнопку

«Назад» та внесіть необхідні зміни.

Приклад



7. Уважно прочитайте текст заяви. За відсутності помилок

у реєстраційних даних натисніть кнопку «Зареєструватися».

Ваша заява буде автоматично відправлена до регіонального

центру.

Зверніть увагу!
За потреби Ви можете

завантажити заяву на свій

пристрій, натиснувши кнопку

«Завантажити заяву».

Якщо вирішили виправити

реєстраційні дані, натисніть

кнопку «Назад» та здійсніть

необхідні зміни.

Приклад



8. Ви отримали доступ до «Особистого кабінету

учасника пробного ЗНО». Ознайомтеся з наданою

інформацією.

Приклад

https://probne.dneprtest.dp.ua/Login?ReturnUrl=%2F


8.1. За потреби Ви зможете внести зміни до деяких

реєстраційних даних.

Приклад

Приклад



8.2. За наявності платіжних карток (VISA / MASTERCARD) сплатіть
за предмет онлайн (кнопка «Оплатити зараз»). Якщо у Вас немає
можливості скористатися таким способом оплати, роздрукуйте
квитанцію (кнопка «Завантажити реквізити») та здійсніть оплату за
поданими в бланку квитанції реквізитами у відділенні будь-якої
банківської установи або скористайтеся системою online банкінгу
(Приват24, термінал самообслуговування тощо).

Приклад



Інформація про особливості оплати 

за  пробне ЗНО

Зверніть увагу!
Під час здійснення оплати 
слідкуйте за правильністю

введених реквізитів. 
Важливо правильно ввести 

КОД ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ 
(у Вашій квитанції указаний

між двома зірочками
*………*), 

який для кожного учасника
на окремий предмет 
є унікальним – за цим

кодом відбуватиметься
ідентифікація

платежів учасників.



Інформація про особливості оплати 
за пробне ЗНО у Приват24

Приклад

Приклад

Приклад



9. Перевірте в «Особистому 

кабінеті учасника пробного 

ЗНО» інформацію про 

надходження Вашого 

платежу на наш рахунок  

(через 5 робочих днів 

після оплати)!
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Якщо під час здійснення оплати код предмета 

не буде введено (або буде введено неправильно), 

ми не отримаємо платіж, який є підтвердженням 

Вашого наміру участі в пробному ЗНО. 

Як наслідок, Ви не зможете 

пройти пробне тестування! 

https://probne.dneprtest.dp.ua/Login?ReturnUrl=%2F


10. Користуйтеся кнопкою «ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

УЧАСНИКА ПРОБНОГО ЗНО» для того, щоб надалі

працювати в цьому кабінеті. Уведіть власний логін

і пароль у запропоновані поля та натисніть кнопку

«Увійти до особистого кабінету».

https://probne.dneprtest.dp.ua/Login?ReturnUrl=%2F


У разі виникнення питань зверніться до нас,

скориставшись кнопкою для повідомлень

у правому нижньому кутку екрану.



У разі втрати пароля та/або логіна натисніть

на відповідне посилання та відновіть дані.



11. Після 25 березня 2021 

року зайдіть до «Особистого

кабінету» та роздрукуйте

запрошення (містить

інформацію про час 

і місце проходження

пробного ЗНО).

https://probne.dneprtest.dp.ua/Login?ReturnUrl=%2F


Дата проведення

пробного ЗНО-2021



Усю необхідну інформацію щодо ЗНО
та пробного тестування можна отримати
на сайті ДпРЦОЯО www.dneprtest.dp.ua

або за телефоном (068) 151-16-43,
а також у соціальних мережах 

"Facebook" "Дніпропетровський РЦОЯО", 
"Instagram" "ЗНО Дніпро / Запоріжжя",

"Telegram" ЗНО Дніпро / Запоріжжя"

Бажаємо успіхів!

http://www.dneprtest.dp.ua/
https://www.facebook.com/zno.dnepr/
https://www.instagram.com/zno2021_dnepr_official/
https://t.me/zno2019dnepr

