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Документи, що визначають 
зміст тесту з математики 

 Завдання для сертифікаційних робіт зовнішнього 
незалежного оцінювання 2016 року у формі предметних 
тестів укладатимуться за програмами, затвердженими 
наказом МОН від 01.10.2014 №1121. 

 Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 
20.10.2015 № 1/11-15239 у 2016 році зовнішнє незалежне 
оцінювання проводитиметься за програмами, затвердженими 
наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 № 
1121 «Про програми зовнішнього незалежного оцінювання 
для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної 
загальної середньої освіти», відповідно до статті 45 Закону 
України «Про вищу освіту». 
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Програми ЗНО 2016 р.  

та Програми ЗНО 2015 р.  

однакові за змістом. 



Характеристика сертифікаційної 
роботи з математики 

 Загальна кількість завдань – 

                                        33 завдання. 

 На виконання роботи відведено –  

                                           180 хвилин. 

 Робота з математики складається  

                  із завдань чотирьох форм. 
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Чотири форми завдань 
сертифікаційної роботи з математики 

 20 завдань з вибором однієї правильної 
відповіді з п'яти запропонованих (№ 1 - 
20). 

  4 завдання на встановлення 
відповідності («логічні пари»)(№21 - 24). 

 5 завданнь з короткою відповіддю (№ 
25 - 30). 

 3 завдання відкритої форми з 
розгорнутою відповіддю ( №31-33). 
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Підготовка 

При підготовці учнів до ЗНО рекомендуємо 
використовувати піручники та посібники, 
що мають відповідні грифи та навчальні 
матеріали, які  розміщені на сайті 
Львівського регіонального центру 
оцінювання якості освіти  

(http://www.lvtest.org.ua/). 
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корисні посилання.docx
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ТРЕНУВАЛЬНЕ ON-LINE 
ТЕСТУВАННЯ 

 

ПІДГОТОВКА ДО ЗНО – 2016 
 
 
На сайті ЛРЦОЯО www.lvtest.org.ua 
Без реєстрації 
Без оплати 
Без обмеження кількості проходжень 
 

http://www.lvtest.org.ua/
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Підготовка. Пробне тестування. 

 Реєстрація:  

 через інтернет на сайті ЛРЦОЯО 

 Платне      -              111грн. 

 Реєстрація осіб для участі у пробному 
зовнішньому незалежному оцінюванні 
здійснюється через мережу Інтернет 

                           з 05 січня по 30 січня 2016. 

 Пробне ЗНО з математики відбудеться  

                                  09 квітня 2016 року. 

http://testportal.gov.ua/probne/


Основна сесія 

11 .05 математика 
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Додаткова сесія 

16 .06 математика 
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БАЖАЮ УСПІХІВ ! 
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Дякую за увагу! 


