
Реєстрація на ПРОБНЕ 

зовнішнє незалежне оцінювання 
. 

Для реєстрації необхідно: 

1. Зайти на сторінку реєстрації на пробне тестування. 

2. Заповнити реєстраційну форму; створити свою персональну сторінку "особистий кабінет"; 

вибрати предмети пробного ЗНО. 

3. З персональної сторінки ("особистий кабінет") роздрукувати квитанцію на сплату вартості 

послуг для проведення пробного ЗНО. 

4. На основі цієї квитанції здійснити оплату в банківських установах України або в установах 

інших учасників фінансових послуг. 

5. Роздрукувати запрошення-перепустку, де вказано час і місце проведення пробного ЗНО 

(інформацію буде розміщено в "особистому кабінеті" учасника пробного ЗНО до 01.03.2018 року. 

УВАГА! Учасником пробного ЗНО зможе стати особа, яка зареєструється для його проходження 

та здійснить оплату. 

Звертаємо увагу на те, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не 

передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання. Результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання не використовуються для 

оцінювання рівня навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної середньої 

освіти та для конкурсного відбору на навчання до вищих навчальних закладів. 

  

У день проходження ПРОБНОГО 

зовнішнього незалежного оцінювання 
У зазначений у запрошенні-перепустці день та час потрібно з’явитися на пункт пробного ЗНО. 

Перед початком пробного ЗНО учасник повинен пред’явити такі документи: 

1. запрошення-перепустку; 

2. квитанцію про сплату вартості послуг на проведення пробного тестування; 

3. паспорт (свідоцтво про народження). 

  

Результати ПРОБНОГО 

зовнішнього незалежного оцінювання 
Результати пробного ЗНО визначатимуться за допомогою спеціального сервісу «Визначення 

результатів пробного ЗНО», посилання на який буде розміщено в "особистому кабінеті" (з 

української мови і літератури – з 24.03.2018, з інших предметів – з 31.03.2018). 

До 26.03.2018 р. учасникам пробного ЗНО необхідно увести відповіді до сервісу з української 

мови і літератури, 

до 02.04.2018 р. - з інших предметів. 

30.03.2018 р. - оголошення результатів пробного ЗНО з української мови і літератури, 

06.04.2018 р. - оголошення результатів пробного ЗНО з інших предметів. 

Результати пробного ЗНО НЕ використовуються для участі в конкурсі під час вступу до вищих 

навчальних закладів. 

 

Право проведення пробного ЗНО в Дніпропетровській та Запорізькій областях надано 

виключно Дніпропетровському регіональному центру оцінювання якості освіти. 

Усю потрібну інформацію щодо ЗНО можна отримати на сайті Дніпропетровського регіонального 

центру оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО) www.dneprtest.dp.ua, або за телефоном (056) 790–24–

99, або  в соціальній мережі «Facebook» «Дніпропетровський РЦОЯО» 

 

https://vintest.org.ua/aboutProbne.aspx  
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