
«Зміни в ЗНО-2022: національний 
мультипредметний тест
та його особливості»
(станом на 14.04.2022, 
оновлюється та доповнюється)

Підготували фахівці обласного науково-
методичного центру моніторингових 

досліджень якості освіти



Нормативні документи

• ЗАКОН УКРАЇНИ від 24.03.2022 №2157-ІХ «Про внесення змін до 
деяких законів України у сфері освіти»

• Наказ МОНУ від 28.02.2022 р. № 232 Про звільнення від 
проходження державної підсумкової атестації учнів, які 
завершують здобуття початкової та базової загальної середньої 
освіти, у 2021/2022 навчальному році (зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 03 березня 2022 року за № 
283/37619)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2157-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2157-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0283-22#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0283-22#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0283-22#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0283-22#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0283-22#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0283-22#Text


ЗАКОН УКРАЇНИ від 24.03.2022 №2157-ІХ 
«Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти»
Набрання чинності, відбудеться 01.05.2022

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2157-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2157-20#Text


Наказ МОНУ від 28.02.2022 р. № 232 
«Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які 
завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 
2021/2022 навчальному році» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
03 березня 2022 року за № 283/37619)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0283-22#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0283-22#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0283-22#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0283-22#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0283-22#Text


Реєстрація на НМТ (до 19.04.2022)



• У травні кожний, хто зареєструвався для участі у вступному 
тестуванні, на своїй Інформаційній сторінці обов’язково 
повинен підтвердити бажання складати НМТ і повідомити 
організаторам про те, у якому регіоні він / вона 
перебуватиме в липні. 

• Планується проведення трьох сесій НМТ: основної і 
додаткової в липні, а також спеціальної у вересні. Такий підхід 
дозволить усім абітурієнтам вступити до омріяних закладів 
освіти.

https://zno.testportal.com.ua/info/login


Плануєте вступ - реєструйтеся (до 19.04.2022)



Вступна кампанія 2022

Для вступу на бакалаврат потрібні:
 результати тесту + мотиваційний лист + заява. 

Подання документів і підтвердження місця навчання буде здійснюватися через 
інтернет.

МОТИВАЦІЙНІ ЛИСТИ 

• Краща практика світових університетів 

• Вперше в широкому використанні після запровадження у 2020 році 
• Може подаватися через ЄДЕБО 

• На бюджет застосовується для рейтингування вступників з однаковим 
конкурсним балом 

• На контракт може бути основою для рейтингування вступників



На основі базової середньої освіти Спеціальності з творчим конкурсом 
– творчий конкурс Інші спеціальності 
на бюджет – індивідуальна усна 
співбесіда Інші спеціальності на 
контракт – мотиваційний лист

На основі повної загальної 
середньої освіти або КР

Курсанти – відповідно до Правил 
прийому закладу Спеціальності з 
творчим конкурсом – творчий 
конкурс Інші спеціальності на 
бюджет – індивідуальна усна 
співбесіда (включаючи вступ на 
основі КР) Інші спеціальності на 
контракт – мотиваційний лист 
(зокрема й вступ на основі КР)



Для деяких спеціальностей встановлено порогові 
бали:

1) 125 балів для вступників на основі повної загальної 
середньої освіти за кошти державного бюджету 

2) 150 балів - для спеціальностей «Стоматологія», 
«Медицина» та «Педіатрія», за винятком вступників з 
конкурсним балом більше ніж 175. 

3) 130 балів - для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю «Фармація, промислова фармація» на основі 
ПЗСО 

4) 140 балів - для спеціальностей «Право», «Публічне 
управління та адміністрування» та «Міжнародні відносини» 



Програми ДПА та ЗНО (де розміщено, перевірка 
актуальності)

•  Актуальні програми ЗНО розміщені на сайті 
Українського центру оцінювання якості освіти на 
сторінці “Учаснику зовнішнього оцінювання” поданий 
графік проведення ЗНО, натискаючи на назву предмету 
можна отримати посилання на його сторінку, де й буде 
надана актуальна інформація:

 
УКРАЇНСЬКА МОВА
МАТЕМАТИКА 
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

https://testportal.gov.ua/fiz/
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/ukrmova/
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/mathem/
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/ist/


Офіційні джерела інформації щодо НМТ-2022

Український центр оцінювання якості освіти



Дніпропетровський регіональний центр 
оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО)

https://www.facebook.com/zno.dnepr 

https://dneprtest.dp.ua/

https://www.facebook.com/zno.dnepr


Дніпропетровський регіональний центр 
оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО)

https://www.youtube.com/channel/UCHEYRfvkqQiAosi5EygjEWw 
https://t.me/zno2019dnepr 

https://www.youtube.com/channel/UCHEYRfvkqQiAosi5EygjEWw
https://t.me/zno2019dnepr




Ресурси для підготовки до ЗНО-2022 (НМТ)

Як підготуватися до виконання завдань блоку НМТ з української мови? 

Передусім, безперечно, варто продовжувати ретельно працювати над шкільною 
програмою з української мови, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять ваші 
вчителі, або уроки Всеукраїнської школи онлайн. А для самостійного тренування 
доречно використовувати: 

● тести минулих років, розміщені в розділі «Підготовка. Тести минулих років», де 
обирайте закладки «Українська мова і література» та «Українська мова»;

● відеороз’яснення до завдань ЗНО минулих років: Пробне ЗНО-2020; Пробне 
ЗНО-2021(відео №2, відео №3); Підготовка до ЗНО-2021;

● короткі тематичні тести в  онлайн-тестувальнику з української мови на сайті 
Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

● інші ресурси, які допоможуть повторити мовні теми, а також призвичаїтися до 
роботи в середовищі онлайн-тестувальників.

https://lms.e-school.net.ua/
https://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/
https://www.youtube.com/watch?v=VvSxTsedA10
https://www.youtube.com/watch?v=DDklBh3Lwgs&list=PLH1iFGL1sy5ja1lzD4UwoldCVOqGDqoD0&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5JIRpVE31BY&list=PLH1iFGL1sy5ja1lzD4UwoldCVOqGDqoD0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Y2s4uw7Xf1k
http://lv.testportal.gov.ua:8080/


Як підготуватися до виконання завдань блоку НМТ з математики?

Передусім, безперечно, варто продовжувати ретельно працювати над шкільною 
програмою з математики, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять ваші 
вчителі, або уроки Всеукраїнської школи онлайн. А для самостійного тренування 
доречно використовувати: 

● тести минулих років, розміщені в розділі «Підготовка. Тести минулих років», де 
обирайте закладки «Математика» та «Математика (завдання рівня стандарту»;

● відеороз’яснення до завдань ЗНО минулих років: Пробне ЗНО-2020; Пробне 
ЗНО-2021(відео №1; відео №2; відео №3; відео №4); Підготовка до ЗНО-2021; 
Підготовка до ЗНО-2022;

● короткі тематичні тести в  онлайн-тестувальнику з математики на сайті Львівського 
регіонального центру оцінювання якості освіти;

● шкільні підручники, посібники для підготовки до ЗНО;
● інші ресурси, які допоможуть повторити математичні теми, а також призвичаїтися 

до роботи в середовищі онлайн-тестувальників.

https://lms.e-school.net.ua/
https://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/
https://www.youtube.com/watch?v=ovJBk3DxZ_c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH1iFGL1sy5idpTgP4BjdwktFmrrWbgOw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH1iFGL1sy5idpTgP4BjdwktFmrrWbgOw
https://www.youtube.com/watch?v=wVXI5S9pAZw&list=PLH1iFGL1sy5idpTgP4BjdwktFmrrWbgOw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=_YcacoFe0Dw&list=PLH1iFGL1sy5idpTgP4BjdwktFmrrWbgOw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5_FXvKyAPlg&list=PLH1iFGL1sy5idpTgP4BjdwktFmrrWbgOw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ZpTDsAIQ3qs&list=PLH1iFGL1sy5idpTgP4BjdwktFmrrWbgOw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=NYpIcSFQenM
https://www.youtube.com/watch?v=hAz7ImzNSFI
https://www.youtube.com/watch?v=hAz7ImzNSFI
http://lv.testportal.gov.ua:8080/


Як підготуватися до виконання завдань блоку НМТ з історії України?



Зареєструвалися, маєте сертифікат учасника ЗНО 
можете заходити на свою  Інформаційну сторінку (логін і пароль для входу розміщено на сертифікаті)

Зареєструвалися, але немає сертифікату (втратили чи не отримали)
логін і пароль для входу буде розміщено на сторінці керівника закладу освіти

Створювали реєстраційну картку на сайті УЦОЯО, але вам не відомо чи надіслали її до 
регіонального центру
повторна реєстрація не потрібна, УЦОЯО повідомить шлях отримання логіну і паролю для входу 
(скоріше за все за допомогою СМС)

Ще не реєструвалися
встигніть до 19 квітня, якщо є можливість документи (паперовий чи електронний варіант) надішліть до 
Вінницького РЦ, але факту створення пеєстраційної картки достатньо

Маєте сертифікат (и) 2019-2021 рр. та плани вступу до вишів цьогоріч
рекомендовано сформувати реєстраційну картку і до 19 квітня надіслати комплект документів до 
Вінницького РЦ

Перебуваєте на окупованій території чи там де тривають активні бойові дії або перебої зі зв'язком
рекомендовано сформувати реєстраційну картку, не обов'язково це робити особисто (попросіть друзів чи 
знайомих, яким це зручно зробити)

Питання-відповіді



Чи матиме дитина можливість пройти тестування у Вроцлаві (Польща)
 Заплановано, що НМТ можна буде пройти в українських представництвах у країнах Східної Європи.

Вступна кампанія 2022
Міністерство освіти і науки України розробляє  Порядок зарахування до закладів вищої освіти у 2022 році. 
У ньому буде докладно описано, як саме відбуватиметься вступ

Як буде проводитись ЗНО 2022?
Тестування відбуватиметься в комп’ютерному форматі. Буде створено максимально безпечні умови для 
учасників вступної кампанії.

Дати проведення тесту
Будуть відомі після оголошення УЦОЯО



УКРАЇНСЬКА МОВА



Яким буде зміст завдань блоку НМТ з української 
мови?

Відповідатиме чинній програмі ЗНО з української мови: 

• «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»;

• «Лексикологія. Фразеологія»;

• «Будова слова. Словотвір»;

• «Морфологія»;

• «Синтаксис»;

• «Стилістика»;

• «Розвиток мовлення».

https://testportal.gov.ua/programe/


Приклади завдань. ФОНЕТИКА

Однаковий звук позначають букви, підкреслені в 
окремих словах речення
А Лиха тому зима, у кого кожуха нема.

Б Літом пролежиш, а зимою із сумою побіжиш.

В Хто літом спеки боїться, той зимою не мав чим гріться.

Г Кому влітку холод, тому взимку голод.



Приклади завдань. ОРФОЕПІЯ

Прочитайте речення (цифра позначає наступне слово)
Мої (1) подруга та (2 ) приятель (3) разом винаймають (4) житло з 
усіма (5) вигодами за (6) сімдесят метрів від (7) піцерії, і тепер (8) 
зрання можуть пити каву (9) лате з найсвіжішими (10) 
солодощами або смакувати гарячу піцу.
• НЕПРАВИЛЬНО підкреслено букви на позначення наголошених 

голосних у всіх словах, позначених цифрами
• А 2, 3, 7, 9, 10
• Б 1, 4, 5, 6, 9
• В 2, 3, 7, 8, 10
• Г 2, 4, 8, 9, 10



Приклади завдань. ОРФОГРАФІЯ

НЕМАЄ орфографічних помилок у реченні
А Суцвіття дури щільне, схоже на віничок, направленне 
вгору.

Б Перлині вани знімуть стрес і втому, зміцнять здоров’я й 
нормалізують сон.

В По лінії берега, серед тінистих садків, біліли розкішні 
вілли.

Г Моко – один із популярних тонів для волося вже кілька 
сезонів.



Приклади завдань. ЛЕКСИКОЛОГІЯ
Відновіть початковий зміст цього речення, добираючи для кожного з 
пропусків 10-14 правильний варіант із-поміж запропонованих у 
відповідних за номерами завданнях.
Погода щохвилини (10)__________: по небу сунула важка (11) __________ 
хмара, гірським кришталем блищала (12)  __________ на  деревах та 
кущах, починалася хурделиця, (13)__________ порив зірвав (14)__________ 
намет.

10. 
А погіршувалася
Б портилася
В пошкоджувалася
Г ухудшалася

11. 
А снігова
Б сніжна
В сніговита
Г засніжена

12. 
А ожеледь
Б ожеледиця
В  ізморозь
Г льодянка

13. 
А ві́тряний
Б вітрови́й
В вітряни́й
Г вітровійний

14. 
А походний
Б екскурсійний
В туристський
Г туристичний



Приклади завдань. ФРАЗЕОЛОГІЯ
• Доберіть до кожного речення, у якому зроблено пропуск, 
відповідний за значенням фразеологізм.

Речення Фразеологізм

1 Петрові довелося пів години[…] над розв’
язанням задачі.

А мати голову на плечах

2 Почала Мотря чоловікові щодня […] за грушу. Б сушити голову

3 Оксана вміла швидко […] хлопцеві, що їй 
сподобався.

В закрутити голову

4 «Щоб досягти бажаного результату, треба […]», – 
говорив батько синові.

Г гризти голову

 Д хапатися за голову



Приклади завдань. БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Суфікс -ик- має однакове значення в усіх словах, 
ОКРІМ
А вузлик 

Б братик
В історик
Г столик



Приклади завдань. МОРФОЛОГІЯ

Визначте правильні варіанти заповнення цих пропусків для 
кожного речення.

 

19. Під час рекламної ____________ фірма «Солодка мрія» забезпечила 
новорічними костюмами вихованців театрального гуртка «Амплуа» 
____________ акції «Створи добро».

А компанії, у рамках
Б кампанії, у межах
В компанії, у межах
Г кампанії, у рамках
Д корпорації, у межах



Приклади завдань. МОРФОЛОГІЯ

20. Фірма-забудовник «Інтеграл» протягом року здала в 
експлуатацію ____________ , і цей результат став 
____________ за останні п’ять років у місті Києві.
А три будинки, самим кращим
Б троє будинків, найкращим
В трійко будинків, найбільш кращим
Г три одиниці будинків, найкращим
Д три будинки, найкращим



Приклади завдань. МОРФОЛОГІЯ

21. Співробітники були вкрай незадоволені ____________, 
директором фірми, оскільки він, ____________, 
відмовився йти на самоізоляцію. 

А Старостенко М. І., хворіючи на коронавірус
Б Старостенком М. І., хворіючи коронавірусом
В Старостенко М. І., хворіючи коронавірусом
Г Старостенком М. І., хворіючи на коронавірус
Д Старостенку М. І., хворіючи на коронавірус



22. Для лікарні волонтери закупили двадцять _________ 
_________ та близько ________  ящиків печива.

А кілограм, апельсин, сорока
Б кілограмів, апельсин, сорока
В кілограмів, апельсинів, сорока
Г кілограм, апельсинів, сорок
Д кілограмів, апельсинів, сорок

Приклади завдань. МОРФОЛОГІЯ



23. У ресторані презентували  _________ меню, до якого 
додали салат зі _________ кольрабі з морквою та 
яблуками та теплий салат із куркою та _________ бере. 

А нове, свіжою, соковитою
Б новий, свіжою, соковитими
В нову, свіжими, соковитим
Г нове, свіжою, соковитим
Д нове, свіжим, соковитою

Приклади завдань. МОРФОЛОГІЯ



Приклади завдань. СИНТАКСИС

Увідповідніть за подібністю синтаксичного значення 
підкреслені фрагменти простих і складних речень. Логіку 
такого поєднання показано на схемі.

Просте речення Складне речення
1 Жадоба помститися не повинна заважати 
чистоті зневаги.

А Нещасна, неправдива людина, що добровільно й легко 
зрікається рідної мови.

2 Мудрому не притаманно тратити сили 
понад потреби.

Б Я до тебе прийшов із захопленням сина, щоби серце 
твоє одчайдушно левине краплю сили хлюпнуло в серце 
моє.

3 Виходить дівчина із хати води з криниці 
набирати.

В Якби всі легенди зібрати морські, то був би літопис на 
вічні віки.

4. І в безвість падають і падають хвилини. Г Йому стало здаватися, що він мусить тепер працювати 
не тільки на своїй педагогічній ниві.

 Д Я піду туди, де верхів’я дерев торкаються неба.



Приклади завдань. СИНТАКСИС
З’ясуйте тип кожного речення в тексті (цифра позначає 
наступне речення)

Речення (текст) Тип речення
(1) У природі все так мудро облаштовано, 
що будь-яке втручання людей у звичний 
перебіг подій вона важко витримує й 
бумерангом повертає на шкоду людям. (2) 
Майже в кожному селі чи місті навесні та 
восени можна спостерігати таку картину: 
палає сухе листя, стерни на полях, очерети 
біля річок. (3) Густий ядучий дим 
розноситься повсюди, а на вигорілому місці 
тривалий час не росте навіть трава. (4) Тому 
в кожного має бути громадянська 
відповідальність перед собою, перед 
іншими людьми та перед майбутнім.

А просте ускладнене
Б складносурядне
В складнопідрядне
Г складне безсполучникове
Д складне з різними видами зв’
язку



Приклади завдань. СИНТАКСИС
Доберіть приклад до кожної умови вживання тире

Приклад речення Умова
1 Сказала слово – і стало тепло на 
душі.

А тире між підметом і присудком

2 Щастя без розуму – торбина 
дірява.

Б тире на місці пропущеного члена 
речення

3 Бджола жалить жалом, а людина 
– словом.

В тире при відокремленій прикладці

4 Ведмідь скаче – циган гроші 
бере.

Г тире між частинами 
безсполучникового речення

 Д тире між частинами 
складносурядного речення



Приклади завдань. СТИЛІСТИКА. РОЗВИТОК 
МОВЛЕННЯ

Прочитайте діалог
– Наталко, давно хотіла запитати про твоє ставлення до 
дистанційної освіти.
– Оксано, я віддаю перевагу очному навчанню, бо для мене 
важливим чинником є соціалізація. До того ж маю проблеми 
із зором.
– А мені подобається така форма здобуття освіти, адже це 
унікальна можливість підлаштувати темп навчання під 
себе.
– Я схиляюся до думки науковців, які говорять, що в умовах 
дистанційного навчання в учнів не так багато можливостей 
здобути soft skills, які на першому місці серед навичок XXI 
століття.



ПРАВИЛЬНИМ є твердження
А Оксана радиться з Наталкою щодо дистанційного навчання.
Б Наталка й Оксана однакової думки щодо дистанційного 
навчання.
В Для Оксани під час очного навчання важливою є 
соціалізація. 
Г Наталка прислуховується до думки науковців щодо 
здобуття soft skills.
Д Оксана змогла переконати Наталку в перевагах 
дистанційного навчання.



Яка структура блоку НМТ з української мови?

Усього в блоці НМТ з української мови буде 20 завдань, з-
поміж яких: 

15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з 
чотирьох або п’яти варіантів;

5 завдань на встановлення відповідності (потрібно 
встановити по 4 «логічні пари»). 

! не буде завдань, які передбачають надання 
письмової розгорнутої чи короткої відповідей, як не 
буде й завдань з української літератури. 



Як будуть оцінювати завдання блоку НМТ з 
української мови?

• відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної 
в ЗНО 

• за виконання завдань блоку НМТ з української мови 
можна отримати від  0 до 35 балів

• пізніше результат кожного блоку буде також переведено 
в шкалу 100-200 балів 

• Для отримання результату за шкалою 100-200 достатньо 
буде набрати хоча б один тестовий бал 



Як підготуватися до виконання завдань блоку НМТ 
з української мови?

Для самостійного тренування доречно використовувати: 
• тести минулих років, розміщені в розділі «Підготовка. Тести 

минулих років», де обирайте закладки «Українська мова і 
література» та «Українська мова»;

• відеороз’яснення до завдань ЗНО минулих років: Пробне 
ЗНО-2020; Пробне ЗНО-2021(відео №2, відео №3); Підготовка до 
ЗНО-2021;

• короткі тематичні тести в  онлайн-тестувальнику з української мови 
на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

• інші ресурси, які допоможуть повторити мовні теми, а також 
призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-тестувальників.

https://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/
https://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/
https://www.youtube.com/watch?v=VvSxTsedA10
https://www.youtube.com/watch?v=VvSxTsedA10
https://www.youtube.com/watch?v=DDklBh3Lwgs&list=PLH1iFGL1sy5ja1lzD4UwoldCVOqGDqoD0&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5JIRpVE31BY&list=PLH1iFGL1sy5ja1lzD4UwoldCVOqGDqoD0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Y2s4uw7Xf1k
https://www.youtube.com/watch?v=Y2s4uw7Xf1k
http://lv.testportal.gov.ua:8080/


МАТЕМАТИКА



Яким буде зміст завдань блоку НМТ з математики?

Відповідатиме чинній програмі ЗНО з математики: 
•  «Числа і вирази»;
• «Рівняння, нерівності і їх системи»;
• «Функції»;
• «Ймовірність випадкової події, вибіркові 
характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та 
графіків»;

• «Планіметрія»;
• «Стереометрія».

https://testportal.gov.ua/progmath/


Приклади завдань. Числа і вирази



Приклади завдань. Рівняння, нерівності і їх 
системи



Приклади завдань. Функції 



Приклади завдань. Ймовірність випадкової події, 
вибіркові характеристики (середнє значення), 
аналіз діаграм та графіків



Приклади завдань. Планіметрія



Приклади завдань. Стереометрія



Яка структура блоку НМТ з математики?

Усього в блоці НМТ з математики буде 20 завдань, з-
поміж яких: 

• 14 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п’яти 
запропонованих варіантів;

• 4 завдання на встановлення відповідності (потрібно 
встановити по 3 «логічні пари»);

• 2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю 
(неструктуровані завдання).

! не буде завдань відкритої форми з розгорнутою 
відповіддю. 





Завдання з вибором однієї правильної відповіді з 
п’яти запропонованих варіантів



Завдання на встановлення відповідності (потрібно 
встановити по 3 «логічні пари»)



Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 
(неструктуровані завдання)



Як будуть оцінювати завдання блоку НМТ з 
математики?

• відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної 
в ЗНО 

• за виконання завдань блоку НМТ з математики можна 
отримати від  0 до 30 балів

• пізніше результат кожного блоку буде також 
переведено в шкалу 100-200 балів 

• Для отримання результату за шкалою 100-200 
достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал 



Як підготуватися до виконання завдань блоку НМТ 
з математики? 

Доречно використовувати: 

• тести минулих років, розміщені в розділі «Підготовка. Тести минулих 
років», де обирайте закладки «Математика» та «Математика (завдання 
рівня стандарту»;

• відеороз’яснення до завдань ЗНО минулих років: Пробне 
ЗНО-2020; Пробне ЗНО-2021(відео №1; відео №2; відео №3; відео 
№4); Підготовка до ЗНО-2021; Підготовка до ЗНО-2022;

• короткі тематичні тести в  онлайн-тестувальнику з математики на сайті 
Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

• шкільні підручники, посібники для підготовки до ЗНО;

• інші ресурси, які допоможуть повторити математичні теми, а також 
призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-тестувальників.

https://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/
https://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/
https://www.youtube.com/watch?v=ovJBk3DxZ_c
https://www.youtube.com/watch?v=ovJBk3DxZ_c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH1iFGL1sy5idpTgP4BjdwktFmrrWbgOw
https://www.youtube.com/watch?v=wVXI5S9pAZw&list=PLH1iFGL1sy5idpTgP4BjdwktFmrrWbgOw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=_YcacoFe0Dw&list=PLH1iFGL1sy5idpTgP4BjdwktFmrrWbgOw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5_FXvKyAPlg&list=PLH1iFGL1sy5idpTgP4BjdwktFmrrWbgOw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ZpTDsAIQ3qs&list=PLH1iFGL1sy5idpTgP4BjdwktFmrrWbgOw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ZpTDsAIQ3qs&list=PLH1iFGL1sy5idpTgP4BjdwktFmrrWbgOw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=NYpIcSFQenM
https://www.youtube.com/watch?v=hAz7ImzNSFI
http://lv.testportal.gov.ua:8080/


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
скоро буде...



https://t.me/zno_ukr_hneu_bot

•   

https://t.me/zno_ukr_hneu_bot


Інтерактивний курс із вивчення української мови

https://online.hneu.edu.ua/course/view.php?id=24


https://t.me/zno_ukr_hneu_bot

https://t.me/zno_ukr_hneu_bot


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infopulse.myzno&utm_source=UCEQE&utm_campaign=NewsPage&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D1%94-%D0%B7%D0%BD%D0%BE/id1230991016



