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04.06.2020 № 01-12/380                                 

Начальникам відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, виконкомів рад міст 

обласного значення 

Завідувачам районних, міських методичних 

кабінетів 

Керівникам закладів загальної середньої освіти 

обласного підпорядкування 

Директорам закладів ПТО, ВО І-ІІ р.а. 

Органам управління освітою в ОТГ 

  

На виконання плану роботи Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, доручення голови Рівненської обласної 

державної адміністрації від 29.11.2019 № дор.126/01-60/19, п. 3.30 «Підбір 

інструкторів, їх навчання, сертифікація (до пробного та основного ЗНО - 2020)» 

Плану роботи з підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

та моніторингових досліджень у Рівненській області на 2019-2020 н. р., 

затвердженого спільним наказом Управління освіти і науки Рівненської 

облдержадміністрації та Львівського регіонального центру оцінювання якості 

освіти від 27.09.2019 № 371/118-о «Про підготовку та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2020 році», із метою якісної підготовки до 

проведення ЗНО, зокрема пробного тестування та державної підсумкової 

атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, просимо доручити 

відповідальним за підготовку до проведення ЗНО у відділах, управліннях 

освіти, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетах рад міст 



обласного підпорядкування, районних, міських методичних кабінетах, закладах 

професійної (професійно-технічної освіти), вищої освіти І-ІІ р.а., загальної 

середньої освіти обласного підпорядкування провести серед осіб, залучених до 

проведення ЗНО у 2020 році інформування щодо особливостей підготовки 

персоналу пунктів ЗНО з числа інструкторів, чергових в умовах карантину, 

вказаних у додатку до листа. 

Додаток: Інструкція щодо проведення навчань із залученими до роботи у 

пунктах пробного ЗНО в умовах карантину на 2 арк. в 1 прим. 

 

Ректор  інституту                                                Алла ЧЕРНІЙ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опольський Ігор Валерійович 64 96 69 



Додаток до листа РОІППО 

від 04.06.2020 № 01-12/380 

 

Інструкція щодо проведення навчань із залученими до роботи в пунктах 

пробного ЗНО в умовах карантину 

 

1) Для підготовки в умовах карантину залучених працівників до процедур 

зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема пробного, ЛРЦОЯО створив 

цикл відеопрезентацій для всіх категорій залучених на пробне ЗНО. Ці 

презентації вже є в особистих кабінетах залучених працівників. Також у 

кабінетах є доступні різні інструктивні матеріали (для інструкторів - 

технологічні карти, типові промови, для відповідальних за пункти – збірник 

інструктивно-методичних матеріалів), яких цілком достатньо для успішного 

проходження опитувальника, який теж вже є доступний для всіх категорій 

залучених на пробне ЗНО.  

Варто зауважити, що особисті кабінети створюються автоматично під час 

реєстрації залученої особи на сайті ЛРЦОЯО. Актуальна реєстрація 2020 року.  

Нагадуємо алгоритм реєстрації залучених працівників: 

1. Зайти на сайт ЛРЦОЯО. https://lv.testportal.gov.ua/ 

2. У верхній частині головної сторінки сайту вибрати «Співпраця/ Залучені 

працівники» 

3. Обрати кнопку «Зареєструватись». 

4. Обрати область проживання, відповідну категорію «Старші інструктори, 

інструктори, чергові» 

5. Увести свої дані. 

6. Отримати логін і пароль, записати їх (запам’ятати). Увійти в особистий 

кабінет. 

В особистому кабінеті буде зазначено: ПІБ, район.  Для проходження 

інструктажу обрати «Завантаження матеріалів». У цій комірці можна 

ознайомитись з Технологічними картами, Типовими промовами  та 

відеопрезентаціями «Процедура пробного ЗНО». 

Для закріплення усім залученим працівникам рекомендуємо пройти 

опитувальник, який також є в особистому кабінеті. 

 Просимо сприяти розповсюдженню зазначеної вище інформації серед 

залучених працівників пробного ЗНО та за потреби використовувати її при 

онлайнових навчаннях чи інструктажах.  

Посилання на відеоматеріали, що знаходяться в особистих кабінетах, 

подаємо нижче: 

https://lv.testportal.gov.ua/


https://youtu.be/qW74vz-sam0 - процедура пробного ЗНО для інструкторів та 

чергових; 

https://youtu.be/4zBb4_95ZBc - особливості пробного ЗНО з іноземних мов для 

інструкторів; 

https://youtu.be/mI0o6g1T7y4 - процедура пробного ЗНО для відповідальних за 

пункти; 

https://youtu.be/C175_95N5Y8 - персонал та матеріали пробного ЗНО для 

відповідальних за пункти; 

https://youtu.be/VUVxF15RSk8 - особливості пробного ЗНО з іноземних мов для 

відповідальних за пункти. 
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Продовження додатка 

(якщо кількість аркушів у додатку – більше одного) 


