
 

  

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання  
відбудеться 21 та 28 березня 2015 року,  

але зареєструватися на нього потрібно з 1 листопада 
по 15 грудня 2014 року на сайті Донецького регіонального 

центру оцінювання якості освіти (www.test.dn.ua) 

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання  
проводиться за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Вартість одного тестування складає 
 

89 грн. 

Взяти участь у пробному ЗНО потрібно, тому що: 

 

У 2015 році ЗНО з української мови та літератури поєднується з ДПА з 
української мови, вперше вводяться дворівневі тести. 

Ви зможете спробувати свої сили у складанні тестів базового та поглибленого 
рівнів із предметів українська мова і література та математика та краще 
підготуватися до ДПА. 

Ви зможете ознайомитися на практиці зі змістом та формою тестових завдань, 
які відповідатимуть специфікаціям зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року. 

Ви зможете попрацювати над тестами у реальному часі, навчитись ефективно 
розподіляти час. 

Ви зможете пройти процедуру зовнішнього незалежного оцінювання у повній 
відповідності до основної сесії: побачити себе в алфавітних списках, пройти перевірку 
документів, побачити, як саме знайти своє робоче місце в аудиторії, прослухати Типову 
промову інструктора, виконати такі ж дії, як і під час основної сесії, заповнити бланк(и) 
відповідей, здати роботу та засвідчити це своїм підписом у аудиторному протоколі тощо. 

Ви зможете після завершення тестування заповнити 
 у персональному кабінеті свої відповіді за предметами  
та отримати свій результат за шкалою 100-200 балів. 

Крім того, Ви почнете завчасно обирати вищі  
навчальні заклади, до яких плануєте вступати, вивчати 
 їх Правила прийому, знати перелік предметів, необхідний 
 для вступу та рівень тесту з української мови  
і літератури та математики (базовий чи поглиблений). 

 

Графік проведення пробного тестування 

 

 

В один день  
Ви можете 

пройти 
тестування  

лише 
 з одного 

предмета. 

При виборі предметів пробного ЗНО зверніть увагу, що українська мова і література та 
математика мають два рівні складності: базовий та поглиблений. Рівні Ви обираєте 

у залежності від того, який рівень із цих предметів будуть вимагати при вступі ті 
навчальні заклади, до яких Ви плануєте вступати. Вищі навчальні заклади оприлюднять 

цю інформацію до 1 грудня. Тому радимо зателефонувати до приймальної комісії та 
дізнатися про вимоги до рівнів тестів з української мови і літератури та математики. 

Для державної підсумкової атестації з української мови потрібен базовий рівень. 
тесту. 

! 

ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  



 

ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НА ПРОБНЕ ЗНО потрібно  
з 1 листопада по 15 грудня 2014 року зайти на сайт 

Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти 
www.test.dn.ua, і скористатися сервісом 

«Особистий кабінет учасника ПЗНО» 
Зареєструватися можна на українську мову і літературу та 

ще один предмет за Вашим вибором. 
 

Сплачена квитанція є підтвердженням факту реєстрації на 

пробне зовнішнє незалежне оцінювання з даного предмета, 

несплачена заявка анулюється! 

 

Для реєстрації Вам буде потрібна електронна поштова скринька (e-mail).  
На цю електронну поштову скриньку, яку Ви вкажете при реєстрації, надійде лист з 

підтвердженням реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, бланком заяви, 
персональним кодом та паролем доступу до «Особистого кабінету учасника ПЗНО». 

 

У особистому кабінеті буде розміщена Ваша квитанція на 
сплату коштів за послугу пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання. Роздрукуйте її та сплатіть 

кошти не пізніше 7 днів з дня реєстрації  у 
відділенні будь-якого банку (бажано в Ощадбанку, 

Приватбанку), але не пізніше 20 грудня 2014 року. 
 

Кошти, які будуть 
переведені  

після 20 грудня  
2014 р.,  

повертатимуться 
назад! 

 

Якщо у призначенні платежу в квитанції не вказані дані або вказані  недостовірні дані,  
гроші будуть повернені банку, в якому проводилась сплата коштів. Пам'ятайте, якщо 

реєстрацію або банківську операцію здійснює інша особа (родичі, знайомі та ін.), необхідно 

вказати прізвище, ім'я  та по батькові тієї особи, яка буде проходити пробне ЗНО. 

ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ НА ПРОБНЕ ЗНО  
надіслати (не пізніше 7 днів з дня реєстрації) на електронну 

адресу rc.donetsk@testportal.com.ua  
скан копію роздрукованої та власноруч заповненої заяви з 
персональним штрих-кодом на участь у пробному зовнішньому 

незалежному оцінюванні та скан копію квитанції(ій) про 
сплату послуги пробного зовнішнього незалежного оцінювання 

з темою листа:  

«Ваше прізвище. Назва населеного пункту. Пробне ЗНО».   

Перевірте правильність 
реєстраційних даних та 
надходження сплачених 
Вами коштів за послугу 

пробного ЗНО в 
«Особистому кабінеті 

учасника ПЗНО», не 
раніше ніж через 10 днів 
після оплати послуги. 

 

Отримати інформацію  
про пункт пробного ЗНО 

та роздрукувати 
запрошення на пробне 

ЗНО можна буде з 
особистого кабінету 

учасника ПЗНО  
після 03 березня 2015 р. 

 

На пункт пробного ЗНО учасник 
повинен прийти з такими 

документами: 
- квитанцією про сплату 
вартості послуги ПЗНО з даного 
предмета; 
- запрошенням на ПЗНО; 
- паспортом (свідоцтвом про 
народження). 

 

Збережіть Ваш 
персональний код і 

пароль до «Особистого 
кабінету учасника 

ПЗНО», квитанцію про 
сплату коштів, 

запрошення на участь у 
ПЗНО. 

 У разі Вашої неявки  на ПЗНО КОШТИ НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ! Ви маєте право 

отримати примірник тестового зошита. 

Додаткова інформація за номерами: 095 523 30 67, 095 523 29 95 

та 095 523 30 74 – технічна підтримка при здійсненні реєстрації. 

 

ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  
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