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План вебінару:

1. Що таке мультипредметний тест?

2. Характеристика мультипредметного тесту.

3. Порівняльний аналіз завдань тесту.

4. Розбір завдань і актуальних помилок за двома тестами.

5. Поради учням, батькам та вчителям.





Перед початком виконання завдань потрібно відповісти на 4 запитання про себе



Під час тестування буде змога використовувати 

додаткові матеріали:





СТРУКТУРА ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ:

1. У завданнях 1 – 14 вибрати одну правильну відповідь;

2. У завданнях 15 – 18 кожній умові поставити у 

відповідність правильну відповідь;

3. У завданнях 19 – 20 записати відповідь у спеціально 

відведеному місці.



Задачі на обчислення



Тест 2016

Спрощення виразів



!

Пам’ятаємо, що 

Вирази з модулем



Обчислення виразів



Алгебраїчні рівняння



Алгебраїчні нерівності та системи нерівностей

Тест 2016

Тест 2016



Задачі з планіметрії

Тест 2017





Задачі з планіметрії на співвідношення



Графіки функцій та їх перетворення



Функції на їхні властивості



Фігури в просторі



Задачі з стереометрії 



Логарифмічні та показникові рівняння



Логарифмічні та показникові нерівності

Тест 2016

Тест 2021



! Ірраціональні рівняння та нерівності



Похідна та первісна

Тест 2011 





Загальні поради вчителям:

1. Налаштувати учнів на психологічний комфорт. 

2. Таймінг. Навчити учнів правильно розподіляти свій час. Немає місця

паніці.

3. Використовувати тести для тренування. Учень має навчитися за 1,5 хв

правильно виконувати 1 тестове завдання.

4. Для повторення організовувати роботу в групах.

5. Концентроване навчання з перервами. Метод Помодоро.

6. Використовуйте досвід колег для підготовки ЗНО.

Платформи онлайн-тестів з математики:

https://zno.osvita.ua/mathematics/
https://go-mother.com/ru/test-zno-mathematics-firstlevel/
http://testzno.com.ua/
https://zno.lvtest.org.ua/
https://naurok.com.ua/test/zno-matematika/
http://vneshkoly.com.ua/zno-menu/

https://zno.osvita.ua/mathematics/
https://go-mother.com/ru/test-zno-mathematics-firstlevel/
http://testzno.com.ua/
https://zno.lvtest.org.ua/
https://naurok.com.ua/test/zno-matematika/
http://vneshkoly.com.ua/zno-menu/


Загальні поради для батьків та учнів:

1. На сайті https://testportal.gov.ua ознайомтеся з новою 

програмою і особливостями ЗНО з математики у цьому році. 
Демонстраційний тест знаходиться за посиланням: 
https://testportal.gov.ua//wp-
content/uploads/2022/04/NMT_2022_demonstratsijnyj-
variant_maket.pdf

2. Слідкуйте за часом, врахуйте, що на виконання завдань 
відкритої форми часу потрібно більше. 

3. Уважно читайте умову і запитання в завданнях.

4. Розв’яжіть спочатку всі завдання, які не становлять для вас 
складності, а потім поверніться до завдань, які пропустили.

https://testportal.gov.ua/


Успіхів! 

200 балів – це реально!




