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Про проведення пробного 
ЗНО-2020

Відповідно до наказу  Українського центру оцінювання якості освіти  від 
 2 1 .05.2020  № 7 0  «Про  внесення змін до наказу  Українського центру оцінювання 
якості освіти від 10.10.2019 № 139» інформуємо.

Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться   15 червня 2020 
року, з інших навчальних предметів – 17 червня 2020 року.

З  1 червня  в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО   на сайті  
Донецького  регіонального центру оцінювання якості освіти буде розміщено 
оновлені запрошення-перепустки, у яких зазначаються адреси пунктів пробного 
тестування.

Нагадуємо , що  для входу до «Осо бистого кабінету учасника ПЗНО»  
необхідно увести логін та пароль,  які були  отримані раніше від  Донецького  
регіонального центру.  В особистому кабінеті учасники можуть  роздрукувати 
запрошення-перепустку для участі в пробному ЗНО.

Визначити результати пробного ЗНО можна за допомогою  онлайн-сервісу . 
Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учаснику  необхідно  занести 
свої відповіді до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання» у такі терміни:

 15 – 17 червня (українська мова і література);

 17 – 19 червня (історія України, математика, біологія, географія, фізика, 
хімія, а також англійська, німецька, французька та іспанська мови).

Керівникам відділів (управлінь) освіти 

міських рад, райдержадміністрацій, рад

об’єднаних територіальних громад

Керівникам закладів професійної 

(професійно-технічної) та вищої освіти

Керівникам закладів освіти обласної 

комунальної власності
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Для тих, хто скористається такою можливістю, результати тестування з 
української мови і літератури буде оприлюднено до 21 червня, з решти 
предметів — до 23 червня.

Нагадуємо , що   вхід  учасників до пунктів проведення тестування 
відбуватиметься за наявності:

 оригіналу документа, за яким реєструвалися для участі в пробному 
ЗНО;

 запрошення-перепустки;

 засобів індивідуального захисту — маски або респіратора (у тому числі 
виготовлених самостійно).

Просимо довести цю інформацію до педагогічних працівників, 
випускників 11 класів закладів загальної середньої освіти, їхніх батьків. 
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