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ПРОБНЕ ЗНО-2019!
ПЕРЕВІР СВОЇ МОЖЛИВОСТІ!
Наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 12 жовтня
2018 року № 154 врегулювано проведення пробного зовнішнього незалежного
оцінювання в 2019 році. Про це повідомляє на своєму офіційному сайті
Український центр оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua/2018/10/16/probne-zno2019-hochete-sebe-pereviryty-reyestrujtesya/).
Участь у пробному тестуванні дасть можливість відчути атмосферу зовнішнього
незалежного оцінювання та дізнатися про всі етапи його проведення.
Реєстрація для участі у пробному ЗНО триватиме з 8 до 31 січня 2019 року.
Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 16 березня, з історії
України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської,
іспанської, німецької та французької) - 23 березня. У день проведення пробного
тестування кожний зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального
предмета.
Результати пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді до спеціального
сервісу, буде оприлюднено на інформаційних сторінках: з української мови і літератури
- 22 березня, з інших предметів - 29 березня.

Більш детальну інформацію, що стосується особливостей проведення пробного
зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року Ви можете також знайти на сайті
Херсонського
регіонального
центру
оцінювання
якості
освіти
(http://khersontest.org.ua/probne_zno-2019)

У зв’язку з тим, що до форми Інформаційної картки закладу освіти були внесені
зміни, а саме було додано пункт «Відповідальний за формування комплектів
реєстраційних документів», додатково надсилати цю інформацію відповідно до
форми 3 (порядок надання інформації, необхідної для підготовки та проведення
зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, випуск Інформаційно-методичного
бюлетеня №1) не потрібно.

Що впливає на якість загальної середньої освіти? – запитали ми у
фахівців…
У вересні-жовтні 2018 року за запитами управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту
Олешківської районної державної адміністрації (начальник – Олександр Григорович Зарівний),
комунальної установи «Олешківський районний методичний кабінет» Олешківської районної ради
(завідувачка – Оксана Володимирівна Павлова) та відділу освіти, молоді та спорту Чаплинської
селищної ради (начальник - Олена Єгорівна Кулик, доктор філософії) Херсонським регіональним
центром оцінювання якості освіти було проведено дослідження факторів, що впливають на якість
загальної середньої освіти.

За результатами опитування керівників закладів освіти, педагогів було здійснено
розподіл факторів за ступенем їх впливу на формування якості загальної середньої
освіти (від вищого до нижчого) та означено чинники впливу за кожним фактором:
1. Стан здоров’я дитини:
- перевантаженість змісту навчальних програм;
- перевантаженість учнів обсягом та видами домашніх завдань;
- кількість учнів у класі;
- наявність умов харчування учнів 5-11 класів у школі.
2. Підготовка вчителя/викладача:
- володіння інноваційними методами викладання предмету;
- ефективність курсів підвищення кваліфікації;
- ефективність методичної підтримки на місцях.
3. Умови освітнього процесу:
- вибір учнями предметів для обов’язкового вивчення в 10-11 класах;
- фінансування поділу класів на групи при вивченні окремих предметів;
- фінансування позаурочних видів діяльності;
- фінансування варіативної складової навчального плану;
- ефективність корекційної індивідуальної роботи з учнями;
- якість дидактичного забезпечення, обладнання;
- віддаленість закладу освіти до суб’єктів соціальної культури;
- забезпеченість підручниками.
4. Умови проживання в родині:
- освіта/культура членів родини;
- місцевість проживання (місто/село);
- можливість оплачувати послуги репетитора;
- віддаленість місця проживання учня від закладу освіти.
Ми вдячні організаторам та учасникам дослідження. Сподіваємося, що отримані
результати позитивно вплинуть на управлінські рішення керівників закладів освіти,
місцевих органів управління освітою, методичних служб, здатних покращити умови
для здобуття учнями повної загальної середньої освіти й успішного складання в 2019
році державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Обов’язкове ЗНО з математики: ЗА чи ПРОТИ?
З кожним роком процедура зовнішнього незалежного оцінювання
вдосконалюється, розширюється сфера її використання. Зокрема, у 2008-2009 роках
результати ЗНО за шкалою 1-12 балів було зараховано випускникам закладів загальної
середньої освіти як бали ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти.
До цього позитивного досвіду ми повернулися у 2015 році. І якщо спочатку ця
норма стосувалася лише результатів ЗНО з української мови і літератури (частина з
української мови), то в 2016 - з двох навчальних предметів: української мови і
літератури та математики або історії України (за вибором учасника).
У наступних 2017, 2018 роках як бали ДПА зараховуються результати ЗНО вже з
трьох навчальних предметів: українська мова і література (частина з української мови);
математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття); навчальний
предмет за вибором випускника (математика, історія України, англійська, іспанська,
німецька, російська, французька, мови, біологія, географія, фізика, хімія)
(testportal.gov.ua/dpa/).
Окрім того, з 2016 року вперше проводяться вступні випробування до магістратури
за спеціальністю «Право» з використанням технологій ЗНО, а з 2018 року – за
спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право», «Гуманітарні науки» (крім
спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика»,
«Право», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини» (mon.gov.ua/ua/tag/zno).
На які зміни чекати у майбутньому?
У перспективі передбачено введення тестування за результатами здобуття
початкової та базової освіти (після закінчення навчання в 4, 9 класах); тестів для
проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для випускників певних
спеціальностей
(медицина,
педагогіка,
право,
правоохоронна
діяльність)
(dt.ua/EDUCATION/zno-vaterpas-reform).
Одним із напрямів подальшого вдосконалення і розвитку зовнішнього незалежного
оцінювання є обов’язкове складання ЗНО з математики, починаючи з 2021 року.
Відповідне рішення ухвалено Колегією Міністерства освіти і науки України у вересні
2018 року. Планується, що проведення державної підсумкової атестації з математики у
формі ЗНО буде проводитись з використанням завдань двох рівнів: рівня стандарту та
профільного. Наразі Українському центру оцінювання якості освіти доручено
підготувати та організувати ознайомлення громадськості з демонстраційними зразками
завдань із математики, що використовуватимуться для проведення державної
підсумкової
атестації
у
формі
зовнішнього
незалежного
оцінювання
(osvita.ua/test/62075/).
В якості обґрунтування ухваленого рішення наведемо тезу з виступу Міністра Лілії
Михайлівни Гриневич: «Якщо порівняти всі предмети ЗНО, то найбільшу кількість 200бальників ми маємо з математики, і найбільша кількість учнів з найгіршими
результатами теж з математики» (studway.com.ua/matematika-zno/).
Варто знати!
У 2019 році випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні (слухачі,
студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в цьому році
здобудуть повну загальну середню освіту можуть обрати математику для проходження
державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
Зміст сертифікаційної роботи з математики визначено Програмою зовнішнього
незалежного оцінювання з математики, затвердженою Міністерством освіти і науки

України. Програму розроблено на основі чинних навчальних програм з математики для
закладів загальної середньої освіти.
Сертифікаційна робота з математики налічує 33 завдання різних форм:
- з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань),
- на встановлення відповідності (4 завдання),
- відкритої форми з короткою (6 завдань), розгорнутою (3 завдання) відповіддю.
При визначенні результату ЗНО з математики за шкалою 100-200 балів ураховують
тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи.
Визначення тестового балу здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання
завдань сертифікаційної роботи та Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з
розгорнутою відповіддю.
У процесі визначення результатів ЗНО за шкалою 100–200 балів буде встановлено
поріг «склав/не склав» - мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної
роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового балу
кожного учасника, який подолав поріг «склав/не склав», буде визначено його
рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів (testportal.gov.ua/mathem/).
Готуватися до ЗНО потрібно серйозно!
Як не розгубитись? На які теми звернути особливу увагу? Що робити чи не робити
під час складання тесту?
Пропонуємо деякі поради для учнів і вчителів при підготовці до ЗНО з математики:
 Мобілізуйтесь та структуруйте знання.
Перш за все слід пам’ятати, що 80% завдань – досить прості, на 1-2 кроки. Треба
лише
навчитись
організувати
час,
встигнути
систематизувати
знання,
напрактикуватись. Так, ніби у шафі гарно поскладати свої речі, щоб уранці мати змогу
блискавично взяти необхідну річ. Адже на тестуванні часу зайвого немає.
 Пробне ЗНО. Тренуйтесь, щоб вибрати правильну тактику.
Можете скористатись повними тестами ЗНО. Встановіть таймер, щоб зрозуміти,
скільки часу йде на кожен з видів завдань – з відкритими та закритими формами
відповідей. Спочатку виконуйте легкі завдання, потім, якщо є час, розв’яжіть їх ще раз,
не дивлячись на перший розв’язок. Якщо відповіді співпали, все гаразд. Пробних
повних тестувань повинно бути мінімум 3: на початку підготовки, десь у березні, і
ближче до самого тесту.
Вивчайте себе, перевіряйте свої сили та темп.
 Умови завдань: уважно перечитуйте.
Більшість помилок допускається, коли учасники виконують арифметичні
обчислення, або неправильно читають умови завдань. Тому кілька разів перечитуйте
умову кожного завдання, дуже уважно.
 Підготовка: самостійна чи з репетитором?
Не обов’язково готуватись з репетитором. Звісно, це зручно, ефективно, але й
дорого. Якщо є своя голова на плечах, можна працювати з однокласниками або
«колегами», такими ж майбутніми учасниками ЗНО онлайн. Якщо разом розв’язувати
задачі, ділитись відповідями, а ще краще – пояснювати щось, тоді це вийде дуже
ефективна підготовка. У гурті працюється легше, швидше й продуктивніше. А
проблемні моменти, з якими так і не вдалось розібратись, ще є час запитувати у свого
вчителя.
 Паузи під час тестування.
Безпосередньо під час тесту варто навчитись дотримуватись чітких часових рамок.
Через кожних 30 хвилин роботи варто зробити паузу 3-5 хвилин. Це всі знають, але не

всі дотримуються, щоб не втрачати дорогоцінного часу. Але повірте, мозку вкрай
необхідні такі перепочинки.
Крім цього, не варто зупинятись довго над одним завданням. Не виходить з одним,
переходьте до наступних, потім повернетесь. Якщо не буде на це часу, залишиться
варіант – спробувати вгадати відповідь. Справа в тому, що коли витрачається багато
часу на одне завдання, а відповідь не знаходиться, автоматично починається паніка та
хвилювання, які точно не допоможуть якісно виконати ні це, ні наступні завдання.
 Типові помилки, геть!
Серед лідерів типових помилок:
 неправильно зрозумів умову;
 не до кінця дочитав умову;
 помилки в обчисленнях, особливо в роботі з від’ємними значеннями, просто
десь пропустили «мінус»;
 коли учасник не врахував область допустимих значень при розв’язанні рівнянь,
систем рівнянь, нерівностей і відповідно - не зумів відкинути один із варіантів
розв’язання, який не задовольняє область допустимих значень;
 «найприкріша» помилка - неправильно перенесена відповідь до бланку.
 Математичні хитрощі!
 зазвичай, у завданнях з тригонометрії чи геометрії використовуються кути,
градусна міра яких 30, 45, 60, 90, 120, 135 та 150 градусів;
 працюючи із завданнями з вибором однієї правильної відповіді іноді доцільно
не розв’язувати, а обирати правильну відповідь із запропонованих;
 можна, не розв’язувати рівняння, а підставляючи варіанти відповідей, знайти
число, яке є його коренем;
 під час роботи з відкритими формами відповідей у першій частині тестує
завдання, у яких 2-3 відповіді є неможливими. Тому можна спробувати обрати з усіх
варіантів найбільш вірогідний. Можна підставити корінь з рівняння, число з проміжку і
обрати правильну відповідь, не розв’язуючи нерівність або рівняння;
 найбільша складність - третя частина тесту. Ті, хто ніколи не виконував
завдання з параметрами, не зможуть зробити останнє завдання, і навіть не будуть за
нього братися. Але перше завдання третьої частини - алгебраїчне і є абсолютно
реальним. Варто лише тренуватись.
 Формули: вчити і ще раз вчити.
Для кращого запам’ятовування доцільніше мати свою таблицю чи зошит з
формулами. Записуючи їх самостійно, безумовно, краще їх запам’ятаєте.
Найпоширенішими є наступні формули:
 формули для знаходження площ геометричних фігур;
 формули скороченого множення;
 формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних фігур та різностороннього
трикутника;
 властивість степеню з від’ємним показником;
 теореми Піфагора, Фалеса, синусів та косинусів;
 наслідок з теореми синусів.
(osvitoria.media/experience/sim-porad-yak-pidgotuvatys-do-zno-z-matematyky/)
Особлива думка…
Знання з математики завжди знадобляться не лише для вступу до закладу вищої
освіти на бажану спеціальність, а також стануть у нагоді й у повсякденному житті. Тому
незалежно від того, чи є математика обов’язковим предметом для складання ЗНО, чи –

ні, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання має бути однаково якісною та
відповідальною, як з боку вчителів, так і з боку учнів.

Електронні версії випусків інформаційно-методичного бюлетеня
розміщуються на сайті Херсонського регіонального центру
оцінювання якості освіти в розділі
«Інформаційно-методичний бюлетень»

Відповідальні за підготовку та друк випуску № 3
Назаренко Л.М.
Горбушина О.Д.
Бібік М.В.
Контактна інформація
Адреса:
вул. Потьомкінська, 96, м. Херсон, 73026
Тел. (0552) 46-00-55
E-mail: rc.kherson@kr.testportal.gov.ua
Сайт: www. khersontest.org.ua

Соціальні мережі:
www.facebook.com/khersontest
www.youtube.com/channel/UC27IowjhKNItgnwTDtEJCFA/videos
www.instagram.com/kherson_zno/

