
 ПАМ’ЯТКА УЧАСНИКА  ПРОБНОГО ЗНО 
  
  

  

 

ПРОБНЕ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 

(далі – ПЗНО, пробне тестування) – 
 

це добровільне тестування осіб, які мають намір спробувати 
свої сили напередодні складання ЗНО-2015 

 

 

 

 Для довідок: сайт ЛРЦОЯО  - lvtest.org.ua;   e-mail – lvivtest@gmail.com;   тел. – (032)2422660 
 

Учасники пробного тестування зможуть: 
 

 Взяти участь у процедурі проведення тестування, макси-
мально наближеній до ЗНО-2015. 

 Ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповіда-
ють вимогам програм ЗНО та характеристикам сертифі-
каційних робіт 2015 року. 

 Попрацювати з тестовими зошитами та бланками відповідей. 
 Отримати правильні відповіді, оцінити свій рівень знань 

та дізнатися результат за новою методикою оцінювання. 
 Навчитись ефективно розподіляти час та бути 

впевненими під час основної сесії ЗНО-2015. 
 

     Охочим узяти участь у Пробному тестуванні необхідно  

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ на сайті ЛРЦОЯО 
 
 
 

     Для цього слід виконати такі дії: 
 

 

з 01 листопада до 15 грудня 2014 року 

1. Зайти на сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти www.lvtest.org.ua. 
на сторінку «Пробне ЗНО-2015». 

2. Ознайомитися з документами, що регламентують проведення пробного тестування. 
3. Заповнити на сайті реєстраційну форму, сформувати та відправити електронну заяву. 

Отримати логін та код доступу до інформаційної сторінки «Особистий кабінет учасника   
ПЗНО». 

4. Зайти в «Особистий кабінет учасника ПЗНО» та роздрукувати квитанцію для оплати вартості 
послуг – 89 грн. за участь в одному тестуванні. 

5. Здійснити оплату на основі цієї квитанції протягом 7 (семи) робочих днів в установі будь-
якого банку України. Квитанцію зберігати. 

6. Через 7 днів після здійснення оплати на інформаційній сторінці учасника зміниться статус 
заяви на «Оплачена», що є підтвердженням факту реєстрації.  

 

Після 03 березня 2015 р. зайти в «Особистий кабінет учасника ПЗНО» та 
роздрукувати ЗАПРОШЕННЯ-ПЕРЕПУСТКУ, 

де буде вказано місце та час проведення пробного тестування. 
 

Календар пробного тестування: 
 

21 березня 2015 р.: українська мова та література (базовий або поглиблений рівень); 
28 березня 2015 р.: хімія, російська мова, фізика, іноземні мови (англійська, німецька, 

французька або іспанська за вибором), історія України, біологія, 
географія, математика (базовий або поглиблений рівень). 
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