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1. Характеристика сертифікаційної роботи 

2. Відмінності в ЗНО 2019-2020 р 

3. Перелік онлайн-ресурсів, доступних для 

підготовки до ЗНО з математики 

4. Організація дистанційного навчання в СумДУ 

5. Поради абітурієнту 
 



Час виконання: 180 хв. 

Кількість завдань в тесті: 35 

ЗАВДАННЯ ЗНО 

(прийом до закладів  

вищої освіти) 

 завдання 1-35 

ЗАВДАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ 

ПІДСУМКОВОЇ 
АТЕСТАЦІЇ 

завдання 1–30, 33, 34  

http://osvita.ua/test/training/5017 

http://osvita.ua/test/training/5017


ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Вибір 
однієї 

правильної 
відповіді  

(1-20 ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. 
Встановлення 
відповідності 

«Логічні пари»  

(21-24 ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Завдання 
відкритої 
форми з 

короткою 
відповіддю 

(25-32)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IV. Завдання 
відкритої 
форми з 

розгорнутою 
відповіддю 

(33-35) 

Структуроване 

завдання 

(25-27) 

Неструктуроване 

завдання 

(28-32) 



Розподіл балів за виконання тестових завдань  

(max – 62 бали) 

 

 

 

 

 

 

І. Вибір 
однієї 

правильної 
відповіді : 

0 або 1 бал 

(max–1б./з) 

Бланк А 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. 
Встановлення 
відповідності 

«Логічні 
пари»  

0, 1, 2 або 3 б. 

(max–3б./з) 

Бланк А 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Завдання 
відкритої 
форми з 

короткою 
відповіддю 

Бланк А  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IV. Завдання 

відкритої 

форми з 

розгорнутою 

відповіддю 

 

Бланк Б  

 

 

Структуроване 

завдання 

0, 1 або 2 б. 

(max–2 б./завд.) 

 

 

 

 

Неструктуроване 

завдання 

0 або 2 б. 

(max–2 б./завд.) 

 

 

 

 

Завдання 

33, 34  

0, 1, 2, 3 або 

4 б. 

  

Завдання 35  

0, 1, 2, 3, 4, 5 

або 6 б. 

 





ВІДМІННОСТІ ЗНО в  2019-2020 рр 





РОЗПОДІЛ ТЕСТОВИХ БАЛІВ З МАТЕМАТИКИ ЗА 

СКЛАДНІСТЮ В 2018-2019 рр 



КІЛЬКІСНИЙ 

РОЗПОДІЛ 

ЗАВДАНЬ ЗА 

ЗМІСТОВИМИ 

БЛОКАМИ 

КІЛЬКІСНИЙ 

РОЗПОДІЛ 

ЗАВДАНЬ ЗА 

ФОРМАМИ 

 2019  





§3. Онлайн-ресурси для підготовки до ЗНО 

     І. Платформи, які потребують авторезації в системі: 

1) Prometeus   https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:ZNO+MATH101+2017_T1/about 

2) Ed-Era https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA-

OSVITORIA+Math101+2019/about 

3) Be Smart  https://course.besmart.study/podgotovka-k-zno-

po-matematike/ 

4) iLearn: Безкоштовнi вебінари для підготовки до ЗНО 

 https://ilearn.org.ua/signup 

5) На урок https://naurok.ua/course/math-zno-intensive-

1?unit_id=1374 
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 ІI. Платформи, які не потребують авторизації : 

1) Osvita.ua   https://zno.osvita.ua/ukrainian/  

2) ЗНО клуб https://znoclub.com/matematyka.html 

3) https://nus.org.ua/news/mon-rozrobylo-programu-zno-z-

matematyky-na-2021-rik 

Ютуб-канали: 

1) ZNOUA  - Сергій Руденко (КНУ ім. Т. Шевченка, 25 р.) 

 https://www.youtube.com/watch?v=V_0ztvpYhKM 

2) Онлайн школа - Крачек Наталія Олександрівна : 
https://naurok.ua/course/math-zno-intensive-1?unit_id=1374 

3) Я в курсі  https://info.yavkursi.com/probne-zno 
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ЗАВДАННЯ З ПАРАМЕТРАМИ 

І. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ  З ПАРАМЕТРАМИ 



СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ПАРАМЕТРАМИ  

 і вона є мінімальною 

Відповідь: При а=2 сума (х+у)=0 і є 

мінімальною 





КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

ЗАВДАННЯ 35 



§3 Організація ДН в  СумДУ 

    

https://examenarium.sumdu.edu.ua 







Алгоритм роботи абітурієнта з матеріалом за  

темою дисципліни: 

1) Самостійна робота  абутурієнта з теор. матеріалом 

2) Онлайн-занятя: лекційно-практична форма 

(відеозапис)  

 Створення стислого конспекту лекції за темою 

 Онлайн – тестування 10 хв. (теорія) 

 Відповіді на питання  

 Розв’язування задач за темою 

 Онлайн – тестування (практика), робота з 

тренажерами 

3) Самостійна робота : виконання ДЗ (відеозапис 

заняття, документ з розв’язаними задачами) 

 

 

 

 



 §1 ЛЕКЦІЇ 



Онлайн – тестування 

 §2 ТЕСТИ як форма 

контролю знань 

абітурієнта 





 §3 ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 



1) Ідучи на екзамен, обов’язково знати: 

• формули скороченого множення 

• показникові і логарифмічні тотожності, графіки показникової і логарифмічної функцій 

• основні формули тригонометрії 

• таблиці похідних і інтегралів  

•  формули для знаходження площ геометричних фігур  

• теореми Піфагора, Фалеса, синусів та косинусів 

• формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних фігур та різностороннього 

трикутника 

•  формули для обчислення площ площ поверхонь і об'ємів тіл 

  

2) Регламентуйте час виконання тесту: 

• 1-20, 21-24 - не більше 3-хв  

• 26-27  - не більше 5-ти хв;  

• на заповнення бланку А  відводимо не менше 20 хв , бланк Б 10-15 хв  

3) Уважно вчитуватись в умову.  

4) Всі проміжні розрахунки прописувати  

5) Не розумієш умову задачі - перекажи своїми словами, а потім приступай до розв'язку 

6) Перевіряємо отриману відповідь на правдоподібність.  

7) Не боятися розпочинати розв'язок завдань 25-32, 31-35. 

 

Поради абітурієнту: 



Дякую за увагу!!! 

Сумський державний 

університет 

к. математичного аналізу і 

методів оптимізації 


