
 
УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ  

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

вул. В.Чорновола, 74, м. Рівне, 33028; тел.64-96-60, 64-96-61; факс 63-64-73 

E-mail: roippo.rv@ukr.net, код ЄДРПОУ 02139765 

 

30.04.2021 № 01-12/351 

Керівникам органів управління освітою 

територіальних громад 

Керівникам закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

Керівникам закладів фахової передвищої освіти 

Керівникам закладів загальної середньої освіти 

обласного підпорядкування  

  

На виконання плану роботи Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, доручення голови Рівненської обласної 

державної адміністрації від 14.01.2021 № дор.2/01-60/21, п.2.3 «Організація та 

проведення РR – кампанії з питань ЗНО-2021» Плану роботи з підготовки й 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових 

досліджень у Рівненській області на 2020-2021 навчальний рік наказу 

Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації від 16.10.2020 №178 

«Про підготовку і проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингових досліджень у 2021 році», листа Львівського РЦОЯО від    

28.04.2021 №286/03-29 просимо доручити особам, які в закладах освіти 

відповідають за підготовку до проведення ЗНО, оприлюднити інформаційне 

повідомлення про розміщення запрощень-перепусток на участь у ЗНО-2021,  

вміщене у додатку до листа. 

       



 Додаток: Інформаційне повідомлення «Дізнайтесь адресу пунктів проведення 

ЗНОЛ-2021» на 1 арк. в 1 прим. 

 

 

Ректор  інституту                                               Алла ЧЕРНІЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панчук Ірина Валентинівна  

64 96 69     

                                                                                          

 

 



 

                                                                                           Додаток до листа РОІППО 

                                                                                          від 30.04.2021 №01-12/351  

 
 

  
Дізнайтесь адресу пунктів проведення ЗНО-2021! 

      Львівським регіональним центром оцінювання якості освіти здійснено 

розподіл учасників ЗНО за пунктами проведення у Волинській, Львівській та 

Рівненській областях. 

 З 29 квітня 2021 р. учасники, зареєстровані для участі в основній сесії 

ЗНО, матимуть можливість роздрукувати запрошення-перепустки, де вказано 

адреси пунктів проведення ЗНО на кожен з обраних предметів тестування.   

 Заходьте на сайт - https://testportal.gov.ua/ 

 Обирайте розділ ЗНО/ДПА «Інформаційна сторінка» 

 Вводьте номер Сертифіката та пін-код, що міститься у ньому, а також  

рік отримання Сертифіката 

 Завантажуйте запрошення-перепустку із адресами пунктів тестування 
 

 Допуск учасників у пункти проведення ЗНО здійснюється за наявності: 

-  документа, що посвідчує особу (оригінал паспорта, ІD картки чи 

свідоцтва про народження),  

- Сертифіката; 

- запрошення-перепустки у дні проведення тестувань з 10.15 год. до 10 

год.50 хв.  

При втраті Сертифіката необхідно зробити дублікат - 

https://lv.testportal.gov.ua/index.php/dublikaty-sertyfikativ, оскільки без 

Сертифіката Вас не допустять до пункту проведення ЗНО 

Бажаємо успіху! 

https://testportal.gov.ua/
https://lv.testportal.gov.ua/index.php/dublikaty-sertyfikativ

