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

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



  

Натисніть кнопку: 
 «Почати реєстрацію» 



  

  
2. Ознайомтеся з Положенням про пробне 
зовнішнє незалежне оцінювання, зробіть 

позначку щодо ознайомлення з документом 



  

  
3. Ознайомтеся з Правилами проведення 

пробного ЗНО, зробіть позначку щодо 
ознайомлення 



4. Заповніть реєстраційну форму, надавши достовірну 
інформацію про себе. Обов’язковими для заповнення  

є всі поля, крім позначених зірочкою ('*'). 



  

  
5. Укажіть адресу проживання  

(«прописка» не має значення) та оберіть із 
запропонованого переліку назву закладу 

освіти*, у якому Ви навчаєтеся. 



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

Оберіть з цього списку назву закладу, у якому Ви навчаєтеся. 



6. Виберіть предмет(-и) та район 
тестування, а також мову тестів.  

Приклад 

Пам’ятайте, що предмети тестування, зазначені в графіку пробного 
ЗНО 2018 в один день, розпочинаються одночасно, тому під одним 
логіном та паролем можливо зареєструвати лише один предмет  
в один день тестування. 



7. Уважно прочитайте текст заяви та 
перевірте реєстраційні дані. 

Приклад 



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

Приклад 



  

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

За допомогою кнопки «Роздрукувати квитанцію»,  
роздрукуйте квитанцію(-ії) для оплати послуг  
за проведення пробного ЗНО, а також інформаційну 
картку (з реєстраційними даними, логіном і паролем). 



Інформаційна 
картка 

Квитанції  
для оплати 

пробного ЗНО  

Друк 



10. Здійсніть оплату за кожен вибраний 
предмет пробного ЗНО протягом 5-ти 

календарних днів з дня реєстрації  
(але не пізніше 05 лютого 2018 року), 

скориставшись реквізитами,  
що зазначені  

в роздрукованих квитанціях.  

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

рахунок ДпРЦОЯО (через 10 днів після 
оплати). 



Увага!  
Зберігайте  інформаційну картку  

до моменту проходження пробного ЗНО  
та отримання результатів пробного ЗНО.  

У картці містяться логін і пароль  
для входу до «Особистого кабінету»! 



Увага! 
ПРОСТЕЖТЕ за правильністю введення оператором банку 

коду (разом із зірочками), зазначеного в графі 
«Призначення платежу»! Пам’ятайте, цей код - різний  

для різних предметів та осіб, які реєструються для участі  
в пробному ЗНО!  

Якщо код не буде 
введено (або буде 

введено з помилкою), 
ДпРЦОЯО не отримає 

платіж, який є 
підтвердженням Вашого 

наміру участі в 
пробному ЗНО. 

 Як наслідок, Ви не 
зможете пройти  

пробне тестування!  



Для того, щоб надалі працювати  
в «Особистому кабінеті», користуйтеся кнопкою  
на головній сторінці сайту ДпРЦОЯО «Особистий 

кабінет учасника пробного ЗНО».  



Введіть власний логін та пароль 
(містяться в персональній картці)  

у запропоновані поля та натисніть кнопку 
«Увійти до особистого кабінету».  

 



Кожен учасник пробного ЗНО може поставити 
питання організаторам, скориставшись 

вкладкою «Поставити запитання» в меню  
«Особистого кабінету 



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». 
Нижче надано приклад прохання про зміну даних. 



До уваги ОСІБ  З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 
ПОТРЕБАМИ! 

 Якщо Ви ПОТРЕБУЄТЕ (за медичними показниками) 
створення особливих (спеціальних) умов 

проходження ЗНО (наприклад, проходження ЗНО  
в аудиторіях, розташованих на перших поверхах пунктів 

тестування, проходження ЗНО в аудиторіях,  
де здійснюється сурдопереклад тощо), будь ласка, 

зверніться до організаторів  через вкладку 
«Поставити запитання» в меню «Особистого 

кабінету, зазначте умови, яких потребуєте, надішліть 
копію медичного висновку  

на адресу ДпРЦОЯО rc.dnepr@testportal.gov.ua, 
зачекайте відповідь ДпРЦОЯО до здійснення оплати. 



11. Після 01 березня 2018 року зайдіть до 
«Особистого кабінету» та роздрукуйте  

запрошення-перепустку  
для проходження пробного ЗНО. 



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  
«Facebook»  

https://www.facebook.com/zno.dnepr?ref=hl 
та в «Youtube» 

https://www.youtube.com/channel/UCHEYRfv
kqQiAosi5EygjEWw?view_as=subscriber 

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


Бажаємо 
Вам  

успішної 
реєстрації! 



З Різдвом Христовим  
та Новим роком! 

Веселих СВЯТ!  


