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1. Загальна характеристика сертифікаційної роботи з
математики зовнішнього незалежного оцінювання
2018 року (наказ УЦОЯО від 18.10.2017 №152).

2. Схеми нарахування балів за виконання завдань
сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного
оцінювання 2018 року (наказ УЦОЯО від 02.10.2017
№147).

3. Критерії оцінювання завдань відкритої форми з 
розгорнутою відповіддю сертифікаційної роботи з 
математики зовнішнього незалежного оцінювання 2018 
року (наказ УЦОЯО від 04.10.2017 №148).

31, 33 (з алгебри і початків аналізу), 32 (з геометрії).

http://testportal.gov.ua/

Нормативно-правове забезпечення:



Зміст сертифікаційної роботи з 
математики 2018 року

Програма зовнішнього незалежного 
оцінювання з математики

(наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 
№ 77 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного
оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на 
основі повної загальної середньої освіти»)

програма ЗНО з математики.pdf


Час 
тестування

180 
хвилин

Кількість 
завдань

33

Максимальна 
кількість балів

62

Дата проведення

22 травня

Характеристика сертифікаційної 
роботи ЗНО з математики 2018 року



Структура сертифікаційної роботи:
№ Форма завдань Бали

1 Завдання з вибором однієї правильної 

відповіді (№1–20) 

0 або 1 

2 Завдання на  встановлення  

відповідності («логічні пари») 

(№21–24)

0, 1, 2, 3 або 4

3 Завдання відкритої форми з короткою 

відповіддю:

структуроване (№25, 26) 

неструктуроване (№27–30) 

0, 1 або 2

0 або 2

4 Завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю (№31–33)

№31–32

№33

0, 1, 2, 3 або 4
0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6

Максимальна кількість балів  – 62

mathem_charac_2018.pdf


Результат виконання завдань

№1–28, 31, 32 
зараховується як 

результат ДПА за 

освітній рівень повної

загальної середньої

освіти для випускників

закладів загальної 

середньої освіти 

2018 року (за вибором

випускника)

№1–33
використовується під

час прийому до закладів

вищої освіти



1. Здійснити аналіз виконання завдань
сертифікаційної роботи з математики 2017 року:

офіційний звіт про проведення в 2017 році
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти (т. 2, С. 183-202);

відео-презентація «ЗНО як складова системи
забезпечення якості освіти»
(https://youtu.be/OaNi2rbndPA);

публікація І. Кірдей «ЗНО–2017 з математики.
Завдання, розв'язки, коментарі» (газета
«Математика» №13, липень 2017 року)

Рекомендуємо



Рекомендуємо
2. Проводити узагальнення теоретичного

матеріалу, передбаченого програмою з
математики для ЗНО та систематизацію методів
розв’язування основних типів завдань за
змістовими лініями шкільного курсу математики:
числа, вирази, рівняння і нерівності, функції,
елементи комбінаторики, початки теорії
ймовірностей та елементи статистики, геометричні
фігури, геометричні величини.



Рекомендуємо
3. Використовувати геометричні методи розв’язання

планіметричних задач :

 використання «ключового» трикутника, рівності

трикутників, подібності трикутників, властивостей

геометричних фігур;

 метод геометричних перетворень (симетрія 

відносно осі та точки, паралельне перенесення, 

поворот, подібність фігур).

Аналітичні методи:

 уведення невідомих відрізків та кутів, використання

рівнянь та їх систем, властивостей функцій;

 векторний метод;

 метод площ; 

 координатний метод.



Рекомендуємо
4. Удосконалювати вміння  та навички усних 

обчислень на кожному уроці (математичний онлайн-
тренажер Прангліміне середовища «Міксіке в 
Україні» (http://lviv.miksike.net/#pranglimine), 
використання формул скороченого множення.

5. Відпрацьовувати алгоритм виконання тестових 
завдань різних форм, аналізувати результати 
тестування, виявляти типові помилки й визначати 
шляхи їх усунення  (http://learningapps.org/, 
http://www.thinglink.com, http://interactive.ranok.com.ua, 
http://lviv.miksike.net).



Звернути увагу!
перетворення логарифмічних виразів;

перетворення тригонометричних виразів;

формування в учнів розуміння суті поняття
тригонометричних функцій довільного кута на
одиничному колі;

геометричний зміст параметрів лінійної
та квадратичної функцій;

спрощення виразів, що містять модуль;
розв’язування рівнянь і нерівностей з модулем;

розв’язування текстових задач на відсотки та
пропорції;

виконання дій зі звичайними та десятковими
дробами;

розв’язування рівнянь, нерівностей із
параметром

Харик факультатив 5-7.pdf




Харік О. Ю. Матеріали для факультативних
занять, спецкурсів, гуртків. Математика 5-7. –

X., 2008. – 143  с. 
Розділ І. Лінійні рівняння з однією змінною.
§ 1. Лінійні рівняння з однією змінною.
§ 2. Лiнiйнi рiвняння з параметрами.
Розділ ІІ. Функції та графіки.
§ 1. Функції та їх властивості.
§ 2. Побудова графіків функцій, що містять модулі.
§ 3. Графічний спосіб розв’язування рівнянь.
§ 4. Функції у = [х]та у = {х}.
§ 5. Перетворення графіків функцій.
Роздiл ІІІ. Системи двох лінійних рівнянь з двома змінними.
§ 1. Стандартні методи розв’язування системи двох лінійних рівнянь з 
двома змінними.
§ 2. Метод Крамера. Дослідження розв’язків систем рівнянь.
Розділ IV. Основи теорії подільності.
§ 1. Подільність цілих чисел. Основні властивості подільності.
§ 2. Рівняння в цілих числах.
§ 3. Подільність многочленів.



Звернути увагу!
Інтерпретація одержаної відповіді з урахуванням умови
задачі (записати у відповідь суму коренів, добуток коренів,
найменший корінь в завданнях з короткою відповіддю).



Уміння працювати з тестовими
матеріалами

Ознайомити учнів з типовими конструкціями 
тестових завдань, технікою тестування (алгоритм 
виконання тестових завдань, оформлення роботи, 
заповнення бланків відповідей А і Б). 



Приклад написання цілого числа:

число 8:

,8

Приклад написання десяткового дробу :

число 15,7:       

1 5 7,

У результаті виконання завдань відкритої 

форми з короткою відповіддю отриманий 

числовий результат потрібно вписати до бланків А

у вигляді цілого числа або десяткового дробу



Дотримання часових параметрів
Тести ЗНО онлайн з математики :

http://zno.osvita.ua/mathematics/;

http://online.zno.ua/;

http://testzno.osnova.co.ua/ ;

http://onlinetestpad.com/

http://lv.testportal.gov.ua:8080/

Заплануйте середній час на кожне завдання. 

Залиште час на заповнення бланків відповідей і 

на їх перевірку. 



Рекомендуємо
1. Читай уважно завдання .
2. Довго не думай, а перебирай! (застосування
прямого перебору для отримання правильної
відповіді).

3. Пропускай важкі чи незрозумілі завдання.

4. Вгадуй: інтуїції варто довіряти!

5. Оцінюй!

6. Подумай і підставляй!

7. Малюй і дивись!

2033- Математика. Секреты ЦТ. 10 1 провер. способ угадать прав. ответ_Барвенов_2015 -112с.pdf




http://ilearn.org.ua/

http://ilearn.org.ua/


https://besmart.eduget.com/

https://besmart.eduget.com/


https://courses.prometheus.org.ua/



https://uk.khanacademy.org/








