ЗНО-2021:

математика
загальна інформація

ДПА/ЗНО-2021 для випускник в
поточного року

Здобувачі освіти, яким результат ЗНО з
математики та/або іноземної мови буде
зараховано як результат за ДПА (за
шкалою 1–12 балів), залежно від рівня, на
якому вони цей предмет вивчали:
рівня стандарту
рівня стандарту та профільного рівня

МАТЕМАТИКА
два окремих зошити
рівня стандарту
Тестовий зошит налічуватиме
28 завдань різних форм, на виконання
яких відведено 150 хвилин
рівня стандарту та профільного рівня
Тестовий зошит з 34 завданнями, на
виконання яких відведено 210 хвилин

ДВОРІВНЕВІ ТЕСТИ

для отримання свідоцтва про здобуття
повної загальної середньої освіти

ЗНО-2021

Перелік предметів ЗНО
українська мова
математика
стор я України
географ я
б олог я
ф зика
хмя

українська мова л тература
математика (завдання р вня стандарту)*
англ йська мова
н мецька мова
французька мова
спанська мова
*результат тільки за шкалою 1-12 балів

учасник може обирати переклади тестів
мови перекладу: кримськотатарська, польська,
російська, румунська, угорська

програми розміщено на сайті УЦОЯО
в розділі "Підготовка до ЗНО".

testportal.gov.ua

орієнтовні терміни проведення:
21 травня – 16 липня

ДПА/ЗНО-2021
кожен учасник ЗНО має право пройти тести
не більш як із п'яти навчальних предметів

4 обов’язкові предмети ДПА
для всіх здобувачів повної загальної середньої
освіти

Деякі питання проведення в 2021 році
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти

1

українська мова

2

математика

3

історія України / іноземна мова

4

один із навчальних предметів

історія України, біологія,
географія, фізика, хімія,
англійська мова, іспанська
мова, німецька мова,
французька мова

ДПА/ЗНО-2021

МАТЕМАТИКА

Зміст сертифікаційної роботи визначатиметься новою
ПРОГРАМОЮ ЗНО з математики, затвердженою
Міністерством освіти і науки України

спільне

характерне
тільки для
цього рівня

ДПА
/
ЗНО
-2021
ДПА/ЗНО-2021
ЗНО-202
Для проведення ДПА укладено
2 варіанти сертифікаційних робіт:

1) СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ
(ЗАВДАННЯ РІВНЯ СТАНДАРТУ)
2) СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ

У тестовому зошиті вміщено
довідкові матеріали

ЗНО-2021: математика
За виконання завдань
СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З
МАТЕМАТИКИ
учасник отримує результат за шкалою 100200 балів

МАТЕМАТИКА
для вступу до закладів вищої освіти

Умовами прийому на навчання до
закладів вищої освіти України буде
визначено перелік конкурсних
предметів ЗНО

ЗНО-2021: математика

YouTube-канал Українського центру

24 вересня
профільний рівень
і рівень стандарту

завдання

№ 1 - 16

№ 21 - 26

№ 27 - 29

№ 30, 31

№ 32 - 34

з вибором
однієї
правильної
відповіді

на
встановлення
відповідності
("логічні пари")

відкритої
форми з
короткою
відповіддю

відкритої
форми з
короткою
відповіддю

відкритої
форми з
розгорнутою
відповіддю

відкритої
форми з
розгорнутою
відповіддю

Бланк А

Бланк А

Бланк А

Бланк А

Бланк Б

Бланк В

№ 1 - 16
рівень стандарту

№ 17 - 20

25 вересня

№ 17 - 20

№ 21 - 26

№ 30, 31
(27, 28)

ЗНО-2021: математика

Демонстраційні варіанти
сертифікаційних робіт

ЗНО-2021: математика

Запитання – відповіді

якщо в Умовах прийому до закладу вищої освіти, до
якого Ви плануєте вступати, одним із конкурсних
предметів є математика, Ви будете виконувати
завдання СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ
1

якщо Ви вивчали математику на профільному рівні, Ви
будете виконувати завдання СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
З МАТЕМАТИКИ

Який тест
вибирати?

якщо Ви плануєте вступати до закладу вищої освіти, а
сертифікат на вибрану спеціальність не потрібен, Ви
будете виконувати завдання СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
З МАТЕМАТИКИ (ЗАВДАННЯ РІВНЯ СТАНДАРТУ)
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Запитання – відповіді

Ні,

Чи буде
двор вневе ЗНО з
математики?

результат ЗНО можна буде отримати за
1
виконання завдань СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ
РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ, така робота буде
однією для всіх учасників

ЗНО-2021: математика

Запитання – відповіді

Зверніть увагу на оновлену програму ЗНО з
математики
програма ЗНО з математики опублікована на
1
сайті
УЦОЯО

За якою
програмою ЗНО
з математики
готуватися?

ЗНО-2021: математика

Для чого в
зошит
ДОВІДКОВІ
МАТЕРІАЛИ?

Запитання – відповіді

У сучасних умовах важливою компетентністю стає
формування в учнів уміння знайти необхідну
інформацію (наприклад, формулу) і скористатися
нею в певній ситуації, зокрема й під час
розв’язування
завдань з математики, тому є
1
доцільним введення у тестовий зошит Довідкових
матеріалів.
Це підтверджено міжнародним тестологічним
досвідом Польщі, Росії, Чехії, Словенії, Ізраїлю,
США та іншими країнами з усталеною
системою оцінювання.
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Запитання – відповіді

МАТЕМАТИКА
два окремих зошити
1

Ск льки
триватиме
тестування?

рівня стандарту
Тестовий зошит налічуватиме
28 завдань різних форм, на виконання
яких відведено 150 хвилин

рівня стандарту та профільного рівня
Тестовий зошит з 34 завданнями, на
виконання яких відведено 210 хвилин

ЗНО-2021: математика

Запитання – відповіді

Сертифікаційна робота з МАТЕМАТИКИ
(для ДПА і ЗНО)
1

Яким буде тест
з математики?

Сертифікаційна роботу з МАТЕМАТИКИ
(ЗАВДАННЯ РІВНЯ СТАНДАРТУ)
(лише для ДПА)
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Запитання – відповіді

Корисно буде:
ознайомитися з умовами вступу
ретельно ознайомитися з програмою
навчитися користуватися Довідковими матеріалами
ознайомитися
з відеоматеріалами Українського
1
центру

Як п дготуватися
до тестування?

Суттєвих змін в тесті з математики не відбулося
Проте тести орієнтовані переважно на виявлення
рівня сформованості компетентності учасників, а не на
знаннєвий аспект, тому підготуватися самостійно буде
простіше.
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15:00
профільний рівень
і рівень стандарту

завдання

24 вересня

№ 1 - 16

№ 17 - 20

№ 21 - 26

25 вересня

№ 27 - 29

№ 30, 31

№ 32 - 34

з вибором
однієї
правильної
відповіді

на
встановлення
відповідності
("логічні пари")

відкритої
форми з
короткою
відповіддю

відкритої
форми з
короткою
відповіддю

відкритої
форми з
розгорнутою
відповіддю

відкритої
форми з
розгорнутою
відповіддю

Бланк А

Бланк А

Бланк А

Бланк А

Бланк Б

Бланк В

№ 1 - 16
рівень стандарту

YouTube-канал Українського центру

№ 17 - 20

№ 21 - 26

№ 30, 31
(27, 28)

