
Шановні учні! 

З кожним днем наближається час, коли ви станете учасниками зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Володійте актуальною інформацією! 

Запрошуємо ознайомитися із сайтом Донецького регіонального центру 

оцінювання якості освіти та його соціальними мережами! 

Пропонуємо знайомство – квест. Після ознайомлення із сайтом вам 

пропонується знайти відповіді до декількох завдань та отримати задумане нами 

число. Нам дуже хочеться, щоб сайт став вам у нагоді, залишивши від знайомства 

не лише користь, а й гарний настрій. 

Розпочинаємо! Адреса нашого сайту - https://test.dn.ua/  

Саме тут, за вкладками до меню ЗНО/ДПА розміщується актуальна інформація 

з питань зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року та пробного ЗНО. 

Сторінки адаптовані до мобільних додатків.  

І. «Календар ЗНО - 2020»  

Спочатку про всі етапи ЗНО мовою дат - https://test.dn.ua/grafik-zno/ у розділі 

«Календар ЗНО - 2020», а саме: коли подавати документи на реєстрацію, у які 

терміни буде розміщено запрошення – перепустку до пункту тестування, із якої 

ви дізнаєтеся де ви будете проходити ЗНО, коли будуть оголошені результати 

ЗНО, тощо.  

ІІ. «Готуємось до ЗНО» 

Час готуватися до ЗНО. Ми спробували поєднати на сторінці «Готуємось до 

ЗНО» https://test.dn.ua/gotuiemosya-do-zno/ багато корисної інформації.  

1) У розділі є посилання на сторінки сайту Українського центру оцінювання 

якості освіти, де розміщено характеристики сертифікаційних робіт із предметів 

зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. Дізнайтеся скільки завдань у 

тесті, скільки часу відводиться на його виконання, як оцінюються завдання тесту, 

якою є схема оцінювання завдань відкритої форми? 

А за посиланням http://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/ - Український 

центр оцінювання якості освіти  розмістив вичерпну інформація про перебіг ЗНО 

минулих років. Наприклад, ЗНО 2019 року. Бажаєте - роздрукуйте зошит, 

попрацюйте у ньому, перевірте себе за правильними відповідями, скористайтеся 

таблицями переведення тестових балів у 12-бальну та 200-бальну шкалу. 

Пам’ятайте, ці таблиці у 2020 році будуть розроблені та оприлюднені лише після 

оголошення результату з певного предмету, і можуть виглядати інакше.  
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2) Вже час визначитися з напрямками підготовки та спеціальністю, яку Ви 

вирішили обрати для своєї майбутньої професії. У цьому розділі ви можете 

ознайомитися з  інформаційною системою «Конкурс» .  

За цим посиланням можна дізнатися інформацію про всі заклади вищої освіти 

України, ознайомитися з переліком спеціальностей, ліцензованим обсягом 

прийому, з якими балами ЗНО та середнім балом атестата вступали до закладу в 

2019 році. Аналізуйте цей масив інформації! До травня 2020 року ця сторінка 

буде містити інформацію про вступну кампанію 2019 року. А вже у липні 2020 

року дані будуть оновлені. Саме на цій сторінці при вступі 2020 року, наступного 

дня після подачі заяви, ви побачите своє прізвище та місце своїх балів, 

відповідно до обраних спеціальностей та закладів вищої освіти (ЗВО).  

Знайдіть ЗВО та спеціальності, про які ви мрієте! Поділіться інформацією із 

батьками та друзями. Ознайомтеся із особливостями умов прийому на навчання 

до закладів вищої освіти, перевірте, які предмети потрібні на ЗНО за обраною 

спеціальністю у 2020 році. Можливо, відбулись певні зміни у порівнянні з 2019 

роком. 

Збагатилися стратегічно? А тепер практика. 

3) Радимо також обов’язково скористатися безкоштовними тренувальними 

онлайн ресурсами для тестування та випробувати свої знання на тестах минулих 

років за посиланнями: 

-  http://lv.testportal.gov.ua:8080/  - перевага ресурсу – можливість обирати тему 

за всіма предметами та заздалегідь побачити, над якими темами ще варто 

попрацювати. 

– http://zno.osvita.ua/ - перевага ресурсу – це тестування з тією ж кількістю та 

формами завдань як і в сертифікаційних роботах ЗНО, оскільки зібрані реальні 

тести попередніх років. Є можливість одразу отримати консультацію у вигляді 

правил до завдання, яке пропонується, не шукаючи його у додаткових 

довідниках, що дуже зручно. Для доступу до консультацій потрібно 

зареєструватися на сайті. Після виконання всіх тестів вам будуть надані 

правильні відповіді на всі завдання та розраховано ваш результат у тестових та 

рейтингових балах.  

4) Якщо ви обрали для ЗНО/ДПА історію України, то варто скористатися 

ресурсами за посиланням http://lvtest.org.ua/index.php/pidhotovka-do-testiv : 

 - Перелік пам'яток архітектури та образотворчого мистецтва, які містить 

програма ЗНО з історії України; 

 - Історичні персоналії для візуального розпізнавання; 

- Робота з картами (з коментарем до кожного завдання)   

http://lv.testportal.gov.ua:82/traneeHistory/edusite/maps.html 
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5) Якщо ви обрали для ЗНО/ДПА іноземну мову, готуєтесь до аудіювання, 

скориставшись ресурсами на сайті Українського центру оцінювання якості 

освіти. Наприклад, за посиланням http://testportal.gov.ua/anglijska-mova-2019/ 

розміщено аудіофайл із англійської мови. Прослухайте обов’язково!!!! 

ІІІ. «Пробне ЗНО» https://test.dn.ua/probne-zno/ 

Немає нічого кращого, ніж досвід. Тому запрошуємо взяти участь у пробному 

ЗНО - 2020 року! Рекомендуємо переглянути інструкцію щодо реєстрації на 

пробне ЗНО-2020 

Реєстрація на пробне ЗНО - 2020 проходить на сайті регіонального центру з 03 

по 24 січня 2020 року за посиланням https://prob.test.dn.ua/  

Вартість послуги із проведення пробного ЗНО складає 144 гривні за один 

предмет. 

ІV. «Реєстрація на ЗНО»  

Вже зовсім скоро, із 03 лютого 2020 року можна буде сформувати за допомогою 

спеціального сервісу «Зареєструватися» реєстраційну картку. На нашому сайті 

за посиланням https://test.dn.ua/registration/ ви знайдете всю необхідну 

інформацію  щодо реєстрації осіб, які складають ДПА у формі ЗНО.  

Пам’ятайте, комплекти реєстраційних документів до регіонального центру 

надсилає заклад освіти до 17 березня 2020 року. Як тільки отримаєте сертифікат, 

одразу зайдіть на свою інформаційну сторінку за його номером та пін-кодом, 

перевірте свої дані у системі.  

Важливо знати! Кожен із вас за номером реєстраційної картки може 

відслідковувати стан опрацювання реєстраційних документів ЗНО 2020 . 

Система фіксує день і час отримання документів регіональним центром і всі 

етапи їх опрацювання: обробку заяви-реєстраційної картки, друк сертифіката, 

відправку рекомендованого листа із реєстраційними документами.  

Внести зміни до реєстраційних даних можна з 03 лютого по 24 березня 2020 

року тільки після отримання Вами від регіонального центру оцінювання 

якості освіти сертифіката учасника зовнішнього незалежного оцінювання у 

спеціальному сервісі  «Внести зміни». Деталі на нашому сайті. 

V. «Пункти проведення ЗНО» https://test.dn.ua/punkty-testuvannia/ 

Вам цікаво як закріплені території за базовими округами, які заклади освіти 

будуть пунктами проведення ЗНО, як доїхати до пункту ЗНО? Саме цю 

інформацію й розміщено на сторінці. Інформація оновлюється після завершення 

реєстрації. 
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VІ. «Додаткова сесія ЗНО» - https://test.dn.ua/dodsession/ 

Цей розділ може вам знадобитися, якщо ви захворієте, або з інших поважних 

причин не зможете пройти тестування з певного предмета під час основної сесії. 

Також ця сторінка корисна учасникам із неконтрольованих територій.  

А тепер час числового квесту – завдання, який пропонуємо пройти вдома. 

1 крок) Скільки хвилин триває тренувальне тестування по розділах програми на 

сайті Львівського регіонального центру? Додайте до цього числа дату останнього 

оголошення результатів ЗНО.  

2 крок) Яка кількість університетів у місті Києві за даними інформаційної 

системи «Конкурс»? Додайте до цього числа попередній (перший) результат.  

3 крок) Скільки днів буде тривати реєстрація на пробне ЗНО 2020 року? Додайте 

це число до останніх двох цифр у мобільному номері оператора Водафон, за яким 

працює «гаряча лінія» регіонального центру під час реєстрації на пробне ЗНО та 

додайте до попереднього (другого) результату отримане число.  

4 крок) Додайте до попереднього (третього) результату кількість завдань 

сертифікаційної роботи з історії України, яка буде оцінюватися як державна 

підсумкова атестація та кількість днів, у які будуть оголошуватися результати 

ЗНО. 

5 крок) Відніміть від отриманої суми дату складання останнього предмету ЗНО. 

Якщо в результаті ви отримали максимальний бал ЗНО (200), то квест ви 

пройшли успішно. Вітаємо!!!! 

Поки що ви лише ознайомилися з можливостями сайту. Вивчайте його більш 

детально, знаходьте для себе корисне, повертайтеся до сайту знов і знов, бо 

сторінки оновлюються важливою актуальною інформацією.  

Запрошуємо приєднатися до нас  

 у соціальній мережі Іnstagram –  https://www.instagram.com/ZNO_DON/ 

 

 на youtube каналі ДРЦОЯО - 

https://www.youtube.com/user/DonetskiyRCOKO 

 

 у соціальній мережі Facebook - https://www.facebook.com/DRCOKO/ 
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