
Інформація з наради 

відповідальних за ЗНО 

 (грудень 2015) 

   Підготовка до процедур пробного ЗНО 

      (реєстрація учасників) 

    

   Підготовка до процедур основного ЗНО 

      (інформаційна робота) 

       

 







Пробне ЗНО-2016. Календар 

 Реєстрація: 

  з 05.01 до 30.01.2016 року  

через мережу Internet на сайті ЛРЦОЯО  http://www.lvtest.org.ua 

 

 Дні проведення: 

    02.04.2016 р. – українська мова і література; 

    09.04.2016 р. - англійська мова, біологія, географія, іспанська 
мова, історія України, математика, німецька мова, російська 
мова, фізика, французька мова, хімія.  

     

 Участь в одному тестуванні – 111 грн. 
 

     



 

 
  

1. Зайти на сайт ЛРЦОЯО www.lvtest.org.ua  
     на сторінку “Пробне ЗНО-2016” 

 

2. Вибрати кнопку “Зареєструватися” 

 

3. Ознайомитися з документами, що 

регламентують проведення пробного тестування 

 

 

ПРАВИЛА реєстрації 









 

 
  

 

4. Заповнити реєстраційну форму, 

 

5. Сформувати та надіслати електронну заяву 

на участь у пробному тестуванні.  

  

Отримати логін та код доступу до інформаційної 

сторінки ”Особистий кабінет учасника ПЗНО” 

 

ПРАВИЛА реєстрації 











 

 
  

ПРАВИЛА реєстрації 







 

 
  

ПРАВИЛА реєстрації 

8. Не пізніше, ніж через 5 робочих днів після 

здійснення оплати на інформаційній сторінці 

учасника статус заяви зміниться на 

“Оплачена”, що є підтвердженням факту 

реєстрації . 

     

 



Чому варто якнайшвидше 

зареєструватися? 

   Зареєструватися – надіслати електронну 

заяву та оплатити послуги 

    

 ЛРЦОЯО перевірить відкриту частину тесту 

(бланк В) тим, хто першими 

зареєструються:  

- з української мови і літератури – 100 осіб; 

- з англійської мови – 200 осіб; 

- з математики – 300 осіб 
(за умови, що вони протягом трьох днів, наступних після 

 тестування, надішлють у ЛРЦОЯО скан-копії бланків В) . 

 

 



 



    Пільги  

 1(один) предмет (українська мова і література) безкоштовно 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, за умови подання листа-клопотання відділу 
(управління) освіти  
 

 Алгоритм: 

1. Сформувати та надіслати електронну заяву для учня-
сироти; 

2. Підготувати лист-клопотання відділу освіти, у якому 
необхідно вказати: 

    ПІБ учня-сироти, предмет, пін-код 
3. Лист відділу освіти надіслати у ЛРЦОЯО в період 

реєстрації на пробне ЗНО (з 05 січня по 30 січня 2016 р.) 



 

 
  

Після реєстрації 

 Після 12 березня 2016 року 

      

Зайти в “Особистий кабінет учасника ПЗНО” та 

роздрукувати запрошення-перепустку  на 

участь у пробному тестуванні.  

 

У запрошенні-перепустці буде вказана точна адреса 

пункту пробного ЗНО та час тестування.  

 



 

 
  

ПРАВИЛА проходження 

       Для входу до пункту пробного ЗНО                  

учасник повинен пред'явити: 

   

•  паспорт або свідоцтво про 

народження; 

 

•  запрошення-перепустку; 

 

•  квитанцію про сплату вартості послуг 

на проведення пробного тестування. 

 



 

 
  

Визначення результатів 

 

• самостійно за інформаційними бюлетенями із 

правильними відповідями, які отримають в пункті 

пробного ЗНО; 

 

• скористатись сервісом з визначення результатів 

у шкалі 100-200 балів. Для цього необхідно зайти 

на свою інформаційну сторінку “Особистий 

кабінет”  (кнопка “Рейтинг”), заповнити 

електронний бланк відповіді А.  

 



ДЯКУЄМО  

ЗА УВАГУ! 


