
**Предмети тестування, 
зазначені в графіку  

ПЗНО 2013 в один день, 
розпочинаються одночасно,  
тому під одним логіном та 

паролем можливо 
зареєструвати лише один 

предмет  
    

*Таке ознайомлення надасть 
Вам можливість 

орієнтуватися в основних 
вимогах до організації та 

проведення пробного 
тестування, правах та 

обов’язках його учасників, 
умовах надання цієї послуги 

Дніпропетровським 
регіональним центром 

оцінювання якості освіти 
(далі – ДпРЦОЯО). 

***Якщо Ви бажаєте 
ознайомитися  

з реєстраційним номером 
заяви, скористайтеся 

кнопкою «Ознайомитися із 
заявою».  

За бажанням  
заяву можна роздрукувати. 

ПАМ’ЯТКА РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ  
У ПРОБНОМУ ЗНО 2013 

1. Перед тим, як почати реєстрацію для участі у 
пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2013 року (далі – пробне 
тестування, ПЗНО), бажано визначитися з тим, які саме предмети необхідні 
для вступу до вищого навчального закладу (далі – ВНЗ) на ту чи іншу 
спеціальність.  

2.  Ознайомтеся з Положенням про проведення пробного зовнішнього незалежного 
оцінювання та Правилами проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях у 2013 році. 
Позначки, які необхідно поставити у відповідному полі, 
розташованому після кожного з вищеназваних 
нормативних документів, підтвердять факт Вашого 
ознайомлення з основними засадами та умовами 
проведення пробного тестування і нададуть Вам 
можливість рухатися в процесі реєстрації далі*. 

3. Заповніть реєстраційну форму, надавши 
достовірну інформацію про себе. Обов’язковими для 
заповнення є всі поля, крім помічених зірочкою ('*'). 

4. Виберіть адміністративно-територіальну 
одиницю (місто, селище міського типу, селище), із числа 
запропонованих ДпРЦОЯО, на території якої Ви маєте 
намір проходити ПЗНО. 

5. Оберіть предмет(-и) тестування**. Реєстраційна 
форма надає можливість замовити переклад тестів 
російською мовою з історії України, всесвітньої історії, 
математики, біології, географії, фізики, хімії, світової 
літератури. Якщо Ви потребуєте перекладу 
вищезазначених предметів, крім світової літератури, 
іншою мовою (угорською, польською, 
кримськотатарською, румунською, молдовською), 
зверніться безпосередньо на гарячу лінію ДпРЦОЯО. 

6. Наступним етапом реєстрації є перевірка введених реєстраційних даних та формування 
заяви з проханням про реєстрацію для участі у пробному тестуванні (далі – заява).  
Уважно перевірте реєстраційні дані, ознайомтеся з текстом заяви. У випадку виявлення 
помилок у реєстраційних даних натисніть кнопку «Редагувати дані». Для закінчення реєстрації 
та переходу на персональну сторінку натисніть кнопку «Зареєструватися». 

7. Заяву, сформовану під час реєстрації, буде отримано 
ДпРЦОЯО та зареєстровано***.  

8. Роздрукуйте персональну картку (на якій 
розміщено реєстраційні дані, логін і пароль) та квитанції для 
оплати послуг за проведення пробного тестування  
за допомогою кнопки «Завантажити». 

9. Зберігайте персональну картку до моменту 
проходження пробного тестування. 

 



У випадку  
зміни будь-яких  

реєстраційних даних, 
указаних під час реєстрації, 

повідомте, будь ласка, 
ДпРЦОЯО через 

 Особистий кабінет 
учасника ПЗНО! 

Учаснику, який зареєструвався, але не 
з’явився на пробне тестування, кошти не 

повертаються. Така особа має право 
впродовж 3-х робочих днів після проведення 

тестування з відповідного предмета 
з’явитися на пункт пробного тестування, 

указаний у запрошенні-перепустці, та 
отримати примірник тестового зошита, 
бланків відповідей та правильні відповіді  

до завдань тестів. 
  

 
 

10. За допомогою роздрукованих квитанцій здійсніть оплату за кожен обраний предмет 
пробного тестування протягом 10-ти днів з моменту реєстрації  
(але не пізніше 10 грудня 2012 року). 

11. Через 10 днів після оплати перевірте в Особистому кабінеті учасника ПЗНО 
наявність інформації про надходження Вашого платежу на рахунок ДпРЦОЯО. 

12. Після 1 березня 2013 року роздрукуйте запрошення-перепустку на пробне 
тестування, у якому буде зазначено час початку його проведення та адреса пункту пробного 
тестування.  

13. У день тестування прибудьте до пункту пробного тестування за адресою, указаною в 
запрошенні-перепустці, не пізніше ніж за 15 хвилин до початку тестування. 

Зверніть увагу! 

Вхід на пункт пробного тестування здійснюватиметься за 
такими документами: 

1. Паспорт або свідоцтво про народження 
(для осіб, яким не виповнилося 16 років).  
2. Запрошення-перепустка. 
3. Квитанція про оплату вартості послуг 
за проведення ПЗНО. 

Важливо знати! 

 Результат учасника пробного тестування визначається ним самостійно після виконання 
всіх завдань. Для цього в пункті пробного тестування після завершення тестування Ви отримаєте 
інформацію про правильні відповіді. 

Вам також буде надано можливість 
визначити власні результати пробного тестування 
за рейтинговою шкалою 100-200 балів (інформацію 
буде розміщено в Особистому кабінеті учасника 
ПЗНО).  

 Додаткову інформацію щодо реєстрації на 
пробне тестування можна отримати  
за телефоном гарячої лінії 056-790-24-99. 

 
 

 


