
РЕЄСТРАЦІЯ 
НА ПРОБНЕ 

ЗНО-2022



Реєстрація* для участі 
у пробному ЗНО триватиме 

з 5 до 22 січня 2022 року.

Зареєструватися можна 
на нашому сайті 

(dneprtest.dp.ua)

* За фактом реєстрації для кожного(ої)
учасника / учасниці пробного ЗНО буде
створено «Особистий кабінет учасника
пробного ЗНО». Реєстрація для участі
у пробному тестуванні не передбачає
автоматичної реєстрації для участі
в основній сесії ЗНО.

ТЕРМІНИ РЕЄСТРАЦІЇ

https://probne.dneprtest.dp.ua/testing/registration


ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ
ПРОБНОГО ЗНО-2022*

19 березня 2022 року – українська
мова, українська мова і література.

26 березня 2022 року – біологія,
географія, історія України, математика,
математика (завдання рівня стандарту),
фізика, хімія, англійська, німецька,
французька та іспанська мови.

У день проведення пробного
тестування кожний зареєстрований
учасник / кожна зареєстрована учасниця
може пройти тест з одного навчального
предмета!

* Зверніть увагу! У разі несприятливих епідеміологічних обставин дати проведення пробного
ЗНО може бути змінено. У випадку неможливості проведення пробного ЗНО з незалежних
від організатора причин учаснику пробного ЗНО буде повернуто сплачені ним кошти за мінусом
фактично понесених витрат



ВАРТІСТЬ 
ПРОБНОГО 
ЗНО за одне
тестування -

285 грн
(Дніпропетровська

та Запорізька області)



АЛГОРИТМ
РЕЄСТРАЦІЇ
НА ПРОБНЕ 

ЗНО-2022



1. Зайдіть на наш сайт (www.dneprtest.dp.ua) 
у термін з 5 до 22 січня та натисніть кнопку 
«РЕЄСТРАЦІЯ НА ПРОБНЕ ЗНО»

https://dneprtest.dp.ua/
https://probne.dneprtest.dp.ua/testing/registration


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

Зверніть увагу!

Якщо Ви випускник закладу загальної середньої
освіти (школи, ліцею, гімназії тощо) поточного
року або учень 10 класу, оберіть свій заклад освіти
(почніть уводити назву закладу у відповідне поле
та оберіть потрібне)

ПРИКЛАД



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
Для учасників / учасниць пробного ЗНО, які потребують особливих умов 

для складання тестування (мають інвалідність тощо), у пунктах проведення
пробного ЗНО можливе створення певної(их) особливої(их) (спеціальної(их)) 

умови (умов) з такого переліку:

 присутність перекладача жестової мови в аудиторії, де відбувається пробне
ЗНО (створюється для осіб з порушеннями слуху, які розуміють жестову мову);

 надання перед початком проведення пробного ЗНО в аудиторії тексту промови
інструктора (створюється для осіб з порушеннями слуху);

 надання можливості використання слухового апарата, імпланта (створюється для
осіб з порушеннями слуху);

 надання в письмовій (друкованій) формі озвучених текстів до завдань, що
спрямовані на перевірку сформованості вмінь і навичок, необхідних для
розуміння мови на слух (аудіювання), (створюється для осіб з порушеннями
слуху);

 надання можливості використання оптичного збільшувача (лупи) або
електронного збільшувача (створюється для осіб з порушеннями
зору). Регіональний центр не забезпечує наявність оптичного збільшувача (лупи) або
електронного збільшувача в аудиторії тестування. Електронний збільшувач має працювати
автономно, без під’єднання до електромережі, а також не має бути складовою засобів
зв’язку, пристроїв обробки, збереження та передавання інформації;

 надання зошитів із завданнями та бланків відповідей, надрукованих кеглем
шрифту 16 пунктів (створюється для осіб з порушеннями зору);

 надання можливості виконання роботи в аудиторії, що розташована на першому
поверсі (створюється для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, осіб, які
одужують після травм, осіб із хворобами нервової системи).



3.2. У РАЗІ ПОТРЕБИ вкажіть на необхідність створення
для Вас особливих умов під час проходження пробного
ЗНО-2022. Уведіть дату видачі та номер медичного
висновку (медичної довідки або іншого документа)
та натисніть на відповідне посилання для ознайомлення
з інформацією щодо подальших дій

ПРИКЛАД

Якщо ви не потребуєте
створення особливих умов, не
проставляйте позначку про їх
потребу та продовжуйте
реєстрацію

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


3.2.1. Якщо на момент реєстрації Ви не маєте
відповідного документа, але потребуєте створення
вищезазначених умов, уберіть позначку про таку
потребу та продовжіть реєстрацію.
Після завершення реєстрації Ви матимете змогу
(до 07.02.2022) зазначити необхідні дані в «Особистому
кабінеті учасника пробного ЗНО»

*Зверніть увагу!
Вищезазначені умови створюються лише для
осіб, які подадуть до регіонального центру заяву,
де буде вказано про необхідність створення під
час проходження пробного тестування однієї або
декількох з перелічених особливих умов,
а також копію медичної довідки (іншого
документа), яка підтверджує необхідність її(х)
створення. Заповнену заяву та копію медичної
довідки потрібно відсканувати чи
сфотографувати (у хорошій якості) та надіслати
на електронну адресу регіонального
центру: rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua

https://probne.dneprtest.dp.ua/Login?ReturnUrl=/
https://dneprtest.dp.ua/docs/2021/pdf/zaiava_osobl_umovy_pzno.pdf
https://dneprtest.dp.ua/docs/2021/pdf/zaiava_osobl_umovy_pzno.pdf
mailto:rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua


3.3. Після внесення персональної інформації
продовжуйте реєстрацію, натиснувши кнопку «Далі»

Приклад унесення 
персональної інформації



4. Укажіть адресу проживання
(«прописка» не має значення)

Приклад унесення
адреси проживання

Зверніть увагу!
Для того, щоб вибрати місце свого
проживання, оберіть його із
запропонованого списку або почніть
уводити у відповідне поле його назву



5. Виберіть предмет(и) (кожний учасник / кожна учасниця
зможе вибрати один або два предмети для проходження
пробного ЗНО), населений(ні) пункт(и), де буде створено
пункт(и) тестування, та мову тесту (за наявності такої
можливості)

ПРИКЛАД

Продовжуйте реєстрацію, 
натиснувши кнопку «Далі»



Зверніть увагу! На жаль, проведення всіх
предметів пробного ЗНО в кожному населеному
пункті не є можливим через нормативні,
фінансові та епідеміологічні перешкоди тощо,
тому пункти проведення пробного ЗНО (пункти
тестування) створюватимуться лише в тих
адміністративно-територіальних одиницях, які
зазначені в Переліку адміністративно-
територіальних одиниць Дніпропетровської
та Запорізької областей, де створюватимуться
пункти проведення пробного ЗНО в 2022 році.

Перелік викладено в Договорі публічної
оферти про надання послуги з проведення
пробного ЗНО у 2022 році Дніпропетровським
регіональним центром оцінювання якості
освіти, з яким Ви ознайомилися на початку
реєстрації

https://dneprtest.dp.ua/docs/2022/pdf/perelik_pzno_2022.pdf
https://dneprtest.dp.ua/docs/2022/pdf/perelik_pzno_2022.pdf
https://dneprtest.dp.ua/docs/2022/pdf/PZNO_2022_oferta.pdf


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

ПРИКЛАД

Зверніть увагу!
Якщо Ви вирішите виправити
реєстраційні дані, натисніть кнопку
«Назад» та здійсніть необхідні
зміни



8. Ви отримали доступ до «Особистого
кабінету учасника пробного ЗНО»

ПРИКЛАД

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


8.1. За потреби Ви зможете завантажити
реєстраційну заяву на свій пристрій,
натиснувши кнопку «Завантажити заяву»

ПРИКЛАД



8.2. За допомоги відповідного сервісу Ви маєте можливість
самостійно внести зміни до деяких реєстраційних даних
(ПІБ, дата народження, телефон, позначка про потребу
в особливих умовах)

ПРИКЛАД

Зверніть увагу! 
Самостійне унесення 

змін можливе 
до 26.01.2022



8.3. Якщо ж вам потрібно змінити інші дані, надішліть,
будь ласка, прохання щодо внесення таких змін за
допомогою спеціальної кнопки

Зверніть увагу! 
Унесення змін можливе 

до 07.02.2022



8.4. Для з’ясування інших питань, які виникають
у Вас щодо пробного ЗНО, також користуйтеся
цією кнопкою



8.5. 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 (разом 

із зірочками), 
який для кожного учасника

на окремий предмет 
є унікальним – за цим

кодом відбуватиметься
ідентифікація платежів

учасниківПРИКЛАД



Інформація про особливості оплати 
за пробне ЗНО у Приват24

2
ПРИКЛАД

3

ПРИКЛАД

1 4



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 призначення платежу 
буде введено неправильно – ми не отримаємо оплату, яка 
є підтвердженням Вашого наміру участі в пробному ЗНО. 
Як наслідок – Ви не зможете пройти пробне тестування! 

Реєстрація на пробне ЗНО відбудеться лише
після успішної оплати!

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


10. Користуйтеся кнопкою «Особистий кабінет
учасника пробного ЗНО» для того, щоб надалі
працювати в ньому. Уведіть власний логін і пароль
у запропоновані поля та натисніть кнопку «Увійти
до особистого кабінету»

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


У разі втрати пароля та/або логіна натисніть
на відповідне посилання та відновіть дані



ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ
ПРОБНОГО ЗНО-2022*

19 березня 2022 року – українська
мова, українська мова і література.

26 березня 2022 року – біологія,
географія, історія України, математика,
математика (завдання рівня стандарту),
фізика, хімія, англійська, німецька,
французька та іспанська мови.

У день проведення пробного
тестування кожний зареєстрований
учасник / кожна зареєстрована учасниця
може пройти тест з одного навчального
предмета!

* Зверніть увагу! У разі несприятливих епідеміологічних обставин дати проведення пробного
ЗНО може бути змінено. У випадку неможливості проведення пробного ЗНО з незалежних
від організатора причин учаснику пробного ЗНО буде повернуто сплачені ним кошти за мінусом
фактично понесених витрат



Усю необхідну інформацію
щодо пробного тестування та ЗНО 

можна отримати на сайті
ДпРЦОЯО www.dneprtest.dp.ua

або за телефонами (056) 790–24–99,
(068) 151-16-43 а також у соціальних мережах 

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

"Telegram" ЗНО Дніпро / Запоріжжя"

Бажаємо успіхів!

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=827
https://www.facebook.com/zno.dnepr/
https://www.instagram.com/zno_dnepr_official/
https://t.me/zno2019dnepr

