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ПОРЯДОК 

реєстрації учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році 

 

1. Учасниками пробного зовнішнього незалежного оцінювання (далі - ПРОБНЕ ЗНО) 

є особи, які зареєструвалися для його проходження та здійснили оплату. 

2. Реєстрація учасників ПРОБНОГО ЗНО здійснюється Центром з 05 до30 січня 2016 

року. 

3. Реєстрація здійснюється через мережу Internet на сайті Центру. 

4. Для реєстрації особі, яка виявила бажання взяти участь у ПРОБНОМУ ЗНО, 

необхідно: 

– зайти на сторінку «Пробне ЗНО-2016»; 

–  ознайомитися з Договором публічної оферти; 

– заповнити на сайті форму заяви; 

– роздрукувати та зберегти на власному комп’ютері заяву на ПРОБНЕ ЗНО з 

персональним кодом та паролем інформаційної сторінки "Особистий кабінет 

учасника ПРОБНОГО ЗНО" і зразком(-ами) квитанції(-ій) для оплати проходження 

ПРОБНОГО ЗНО; 

– здійснити сплату на основі зразка(-ів) квитанції(-ій) для оплати проходження 

ПРОБНОГО ЗНО протягом 7 (семи) календарних днів від дня реєстрації в установ1 

будь-якого банку України, але не пізніше 06 лютого 2016 року. 

5. Квитанція про сплату є підтвердженням факту реєстрації на ПРОБНЕ ЗНО. 

6. Для отримання інформації про пункт(-и) проведення ПРОБНОГО ЗНО учасникові 

необхідно після 12 березня 2016 року зайти на інформаційну сторінку "Особистий 

кабінет учасника ПРОБНОГО ЗНО" на сайті Центру за персональним кодом та 

паролем, зазначеними у заяві на ПРОБНЕ ЗНО, і роздрукувати запрошення 

(реєстраційну картку). 

7. У разі неучасті особи у ПРОБНОМУ ЗНО сплачені кошти не повертаються. Ця 

особа має право отримати комплект(-ти) тестових матеріалів, звернувшись у 

триденний термін у пункт проведення ПРОБНОГО ЗНО за адресою, вказаною у 

запрошенні (реєстраційній картці). 

8. Оплачена квитанція вважається підтвердженням ознайомлення та згоди учасника з 

п. 7 цього Порядку. 

9. Кожен зареєстрований може взяти участь у тестуванні(-ях) з таких предметів за 

власним вибором:  

- 02 квітня 2016 року – українська мова і література;  

- 09 квітня 2016 року – англійська мова, біологія, географія, іспанська мова, історія 

України, математика, німецька мова, російська мова, фізика, французька мова, 

хімія. 

10. Перед початком ПРОБНОГО ЗНО учасник повинен пред'явити такі документи: 

- квитанцію про сплату вартості послуг за проведення ПРОБНОГО ЗНО; 

- запрошення (реєстраційну картку); 

- паспорт або свідоцтво про народження. 

 


