
Кроки реєстрації 

на пробне ЕНО-2020 



РЕЄСТРАЦІЯ  

на пробне ЕНО-2020 

триватиме з 3 до 24 січня 



ГРАУІК ПРОВЕГЕННЯ ПРОБНОГО ЕНО-2020 

 21.03.2020 – українська мова і література 

 28.03.2020 – інші предмети  (історія 

України, математика, біологія, географія, 

фізика, хімія, іноземні мови) 



1. Еайдіть на наш сайт (www.dneprtest.dp.ua)  

у термін з 3 до 24 січня та натисніть кнопку  

«РЕЄСТРАЦІЯ НА ПРОБНЕ ЕНО» 

https://dneprtest.dp.ua/
https://dneprtest.dp.ua/
https://dneprtest.dp.ua/
https://dneprtest.dp.ua/
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=714
https://test.dneprtest.dp.ua/registration


2. Вивчіть запропоновану інформацію, зробіть 

позначку щодо ознайомлення з документами 



3. Еаповніть реєстраційну форму,  

надавши достовірну інформацію про себе  

Приклад 



4. Укажіть адресу проживання («прописка»  

не має значення) та оберіть із запропонованого 

переліку свій тип учасника пробного ЕНО** 

Приклад 



**Якщо Ви є учнем закладу загальної середньої 

освіти, оберіть із запропонованого переліку назву 

закладу освіти, у якому Ви навчаєтеся 

Приклад 

Ознайомтеся із  

запропонованою 

інформацією 

Приклад 

Приклад 



5. Оберіть предмет(-и) та місце (місто, смт. тощо) тестування,  

а також мову тестів. Пам’ятайте, що предмети тестування, 

зазначені у графіку пробного ЕНО-2020 в один день, 

розпочинаються одночасно, тому під одним логіном та паролем 

можливо зареєструвати лише один предмет в один день 

тестування 

Приклад 



6. Уважно перевірте реєстраційні дані, 

прочитайте текст заяви 

Приклад 



6.1 Якщо ви, за станом здоров’я, потребуєте створення 

особливих умов під час проходження пробного ЕНО, 

вивчіть запропоновану інформацію та виконайте 

необхідні дії після завершення реєстрації 



6.2 Якщо в реєстраційних даних  помилки відсутні, 

натисніть кнопку «Еареєструватися».  

Якщо в реєстраційних даних  виявлено помилки, 

натисніть кнопку «Емінити особисті дані» 

Приклад 



7. Ви отримали доступ до «Особистого 

кабінету учасника пробного ЕНО»  

Приклад 



Едійснити оплату  

за кожен обраний  

предмет  

пробного ЕНО  

бажано протягом  

5 календарних днів. 

Останній день оплати  

29 січня 2020 року 

7.1 Еа наявності платіжних карток (VISA/MASTERCARD) 

сплатіть за предмет(-ти) онлайн (натисніть відповідну кнопку 

та виконайте запропоновані програмою дії). Якщо у вас немає 

можливості скористатися таким способом оплати, роздрукуйте 

квитанцію(-ї), а також інформаційну картку, у якій містяться 

реєстраційні дані, логін і пароль***, за допомогою кнопки 

«Роздрукувати квитанцію». Едійсніть оплату за поданими  

в бланку(-ах) квитанції реквізитами у відділенні будь-якої 

банківської установи або скористайтеся системою on-line 

банкінгу (Приват24, термінал самообслуговування тощо) 

Приклад 



***Приклад квитанції(-ій) 

та інформаційної картки 



Під час здійснення оплати  

слідкуйте за правильністю  

введених реквізитів.  

Важливо правильно ввести 

КОГ ПРЖЕНАЧЕННЯ 

ПИАТЕДУ  

(у Вашій квитанції  указаний 

між двома зірочками 

*………*),  

який для кожного учасника  

на окремий предмет  

є унікальним, – за цим  

кодом відбуватиметься 

ідентифікація  

платежів учасників 

Інформація про особливості оплати  

за предмети пробного ЕНО 

Приклад 



8. Перевірте в «Особистому 

кабінеті учасника пробного ЕНО» 

інформацію про надходження 

Вашого платежу на наш рахунок  

(через 5 робочих днів  

після оплати)! 

УВАГА! Якщо під час здійснення оплати код предмета  

не буде введено (або буде введено неправильно), ми не 

отримаємо платіж, який є підтвердженням Вашого наміру 

участі в пробному ЕНО. Як наслідок, Ви не зможете  

пройти пробне тестування!  

 



9. Користуйтеся кнопкою «ОСОБЖСТЖЗ КАБІНЕТ 

УЧАСНЖКА ПРОБНОГО ЕНО»  для того, щоб 

надалі працювати в цьому кабінеті**** 

****Уведіть власний логін і пароль у запропоновані  поля  

та натисніть кнопку «Увійти до особистого кабінету» 



10. Гля з’ясування питань*****, що виникають  

у Вас щодо  пробного ЕНО, користуйтеся 

кнопкою «Поставити запитання» в меню 

«Особистого кабінету» 

*****Наприклад, якщо  Ви бажаєте змінити будь-які 

реєстраційні дані, що були вказані під час реєстрації,  

зверніться до нас через діалогове вікно в розділі 

«Поставити запитання» 

Приклад 



11. Гля проходження тренувального тестування онлайн 

натисніть відповідну кнопку в «Особистому кабінеті» 

Онлайн-тестування є одним з елементів підготовки до ЕНО. 

Гоступ до нього відкритий лише на сторінках «Особистого 

кабінету». Пропонуємо Вам скористатися цим сервісом! 

Приклад 



Після 2 березня 2020 року зайдіть  

до «Особистого кабінету» 

та роздрукуйте запрошення  

(містить інформацію про час  

і місце проходження пробного ЕНО) 



Усю необхідну інформацію щодо ЕНО можна 

отримати на сайті Гніпропетровського 

регіонального центру  

оцінювання якості освіти (ГпРЦОЯО) 

www.dneprtest.dp.ua або за телефоном  

(056) 790–24–99, 

а також у соціальних мережах "Facebook" 

"Гніпропетровський РЦОЯО",  

"Instagram" "ЕНО Гніпро/Еапоріжжя", 

"Telegram" «ЕНО 2020 Гніпро / Еапоріжжя» 

Бажаємо Вам успішної 

реєстрації!  

https://www.facebook.com/zno.dnepr
https://www.facebook.com/zno.dnepr
https://www.instagram.com/zno2019dnepr_official/
https://www.instagram.com/zno2019dnepr_official/
https://t.me/zno2019dnepr
https://t.me/zno2019dnepr
https://t.me/zno2019dnepr

