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Пам’ятка учасника 
пробного ЗНО 

 
 
 

РЕЄСТРАЦІЯ  
 Реєстрація осіб для участі у пробному ЗНО 

триватиме з 8 до 31 січня 2019 року на 
сайті Львівського регіонального центру 
оцінювання якості освіти (ЛРЦОЯО) 
lv.testportal.gov.ua 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА 
 Для особи, яка правильно заповнила 

реєстраційну форму, на сайті ЛРЦОЯО 
створюється інформаційна сторінка 
учасника пробного ЗНО 

 
ОПЛАТА 

 Реєстрація вважається завершеною, якщо 
здійснено оплату за участь у пробному ЗНО 
з обраних предметів і статус заявки на 
інформаційній сторінці змінився на 
«Оплачена». 

 Вартість участі в одному пробному 
тестуванні – 138 грн. 

 Оплату потрібно здійснити протягом 3-ох 
робочих днів на підставі квитанції, яку 
можна завантажити зі своєї інформаційної 
сторінки. Квитанцію зберігайте. 

 Коштів, перерахованих після 05 лютого 
2019 року, не зараховуватимуть. 

 Рекомендуємо через тиждень після 
здійснення платежу зайти на свою 
інформаційну сторінку і пересвідчитись, що 
платіж пройшов успішно.  

БОНУСИ 
 Учасники, які першими створили 

електронну заяву й оплатили її у 
визначений термін (протягом 3-ох робочих 
днів), винагороджуються БОНУСОМ –  
кваліфіковані екзаменатори перевірять 
відкриті завдання з розгорнутою 
відповіддю. Бонус отримають 300 перших 
зареєстрованих учасників з української 
мови і літератури і 300 – з математики. 

 Логіни переможців буде опубліковано на 
сайті до 31 січня, а відповідні інструкції 
стосовно подальших дій учасник отримає 
на інформаційну сторінку. 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
 Інформацію про час і місце проходження 

пробного ЗНО учасники зможуть отримати 
із Запрошення-перепустки, яку буде 
опубліковано на інформаційній сторінці до 
25 лютого 2019 року 

 

ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО 
 Пробне ЗНО з української мови і літератури 

відбудеться 16 березня, з історії України, 
математики, біології, географії, фізики, хімії, 
англійської, іспанської, німецької, 
французької мов – 23 березня.  

 Для входу в пункт пробного ЗНО учасник 
повинен пред'явити такі документи: 

 паспорт; 
 запрошення-перепустку. 

 Із собою потрібно мати дві чорні гелеві 
ручки. Можна взяти воду у прозорій 
пляшці.  

 У разі неучасті особи у пробному ЗНО, 
сплачені кошти не повертаються. Ця 
особа має право отримати примірник 
тестового зошита й інформаційні бюлетені 
в пункті тестування упродовж 3-х днів 
після проведення пробного ЗНО. 
 
 
 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
 Для отримання результатів пробного ЗНО 

кожному учаснику треба перенести 
відповіді до електронного бланка 
спеціального сервісу «Визначення 
результатів пробного зовнішнього 
незалежного оцінювання» (кнопка 
«Результат» на інформаційній сторінці). 
Терміни, коли можна вводити відповіді: 

 з української мови і літератури з 16 
до 18 березня; 

 з історії України, математики, 
біології, географії, фізики, хімії, 
англійської, німецької, французької, 
іспанської мов з 23 до 25 
березня. 

 Результати тестування з української мови 
і літератури будуть оприлюднені на 
інформаційних сторінках 22 березня, з 
інших предметів – 29 березня. 

 
ВАЖЛИВО 

 Звертаємо увагу, що реєстрація для 
проходження пробного тестування не є (!) 
реєстрацією для участі в основній сесії 
зовнішнього незалежного оцінювання. 
Результати пробного ЗНО не будуть 
зараховані як оцінки за державну 
підсумкову атестацію та не будуть 
використані під час вступу до закладів 
вищої освіти. 

 
ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ 

 Усі запитання стосовно пробного ЗНО 
можна поставити працівникам ЛРЦОЯО 
через свою інформаційну сторінку учасника 
пробного ЗНО, скориставшись відповідним 
сервісом або у розділі «Запитання - 
відповіді» на сайті. 
 


