
Пробне 
тестування 2015 



Нормативна база 

    Накази Міністерства освіти і науки України: 
 Наказ №1120 від 01.10.2014 року про деякі питання 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 

для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних 

закладів України в 2015 році  

 Наказ №1121 від 01.10.2014 року про програми зовнішнього 

незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу 

освіту на основі повної загальної середньої освіти. 

 Наказ №106 від 16.10.2014 року про проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 

випускників навчальних закладів системи загальної середньої 

освіти в 2015 році  

 
 

 

 



Терміни реєстрації 

Початок 

00.01 год.    1 листопада  2014 року 

 
 

 

Завершення 

23.59 год.   15 грудня  2014 року 



21 березня 2015 року: 

 

28 березня 2015 року 

• українська мова і 

література  

(базовий або поглиблений 

рівень за вибором); 
 

• математика (базовий або 

поглиблений рівень за 

вибором); 

• історія України; 

• географія; 

• біологія; 

• іноземна мова (англійська, 

німецька, французька, 

іспанська); 

• хімія; 

• фізика; 

• російська мова; 

 

Терміни та предмети проведення  



Спосіб – Інтернет - реєстрація. 

Місце реєстрації  - сайт ЛРЦОЯО          

  www.lvtest.org.ua, 

 сторінка “Пробне тестування” 
 

основне джерело інформації про організацію, перебіг, 

 підсумки пробного тестування: 

www.lvtest.org.ua 

 

 

МІСЦЕ реєстрації 



1. Зайти на сайт ЛРЦОЯО lvtest.org.ua 
 

2. Ознайомитися з нормативними документами 

 

3. Заповнити реєстраційну форму, 

   сформувати та надіслати електронну заяву 

на участь у пробному тестуванні.  

    

Отримати логін та код доступу до інформаційної 

сторінки ”Особистий кабінет учасника ПЗНО” 

 

 
 

ПРАВИЛА реєстрації 



 Реєстраційна форма Заповнити реєстраційну форму 



Відправити електронну заяву 



Отримати логін та код доступу до інформаційної сторінки  

“Особистий кабінет учасника ПЗНО” 



Зайти на інформаційну сторінку 



ПРАВИЛА реєстрації 



Квитанція 



ПРАВИЛА реєстрації 



Після реєстрації 



ПРАВИЛА проходження 

Для входу до пункту пробного 

тестування учасник повинен 

пред'явити: 

 

•  паспорт (свідоцтво про народження 

та довідку з фотографією з місця 

навчання встановленого зразка); 

 

•  запрошення-перепустку; 

 

•  квитанцію про сплату вартості послуг 

на проведення пробного тестування. 

 



Визначення результатів 

У день тестування або протягом 10 днів 

учасник зможе: 

 

• зі своєї інформаційної сторінки (кнопка 

“Рейтинг”) перейти у розділ “Результати 

пробного тестування”. 

 

• Заповнити електронний бланк відповідей “А” 

та отримати інформацію про свій результат 

проходження пробного ЗНО 

 



Наші контакти: 

 

 lvtest.org.ua – сайт ЛРЦОЯО 

 

 lvivtest@gmail.com – e-mail 

testportal.gov.ua – сайт УЦОЯО 

 ЛРЦОЯО 

 

 



ДЯКУЄМО  
ЗА УВАГУ! 


