
ЗНО з хімії: особливості тесту 2017 року 

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії у 2017 році складається із завдань чоти-

рьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відпові-

дності («логічні пари»), завдань на встановлення правильної послідовності та завдань відк-

ритої форми із короткою відповіддю структурованого і неструктурованого типу. 

Загальна кількість завдань тесту з хімії – 50, на їх виконання учасникам буде відведено 150 

хвилин. 

За вибором випускника результат виконання завдань сертифікаційної роботи може бути за-

рахований як державна підсумкова атестація з хімії. 

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі за-

вдання сертифікаційної роботи, - 80. 

ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи та чоти-

рьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, 

якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку 

відповідей А. 

Тест містить 34 завдання цієї форми (№1-34), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо 

вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано бі-

льше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано. 

Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з основи та двох стовпчи-

ків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання 

передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, поз-

наченою цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього 

незалежного оцінювання встановив відповідність і зробив позначки на перетинах рядків 

(цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А. 

Тест містить 6 завдань цієї форми (№35-40), що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – 

за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь - яку «логі-

чну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вка-

зано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не нада-

но. 

Завдання на встановлення правильної послідовності. Завдання складається з основи та 

переліку дій (понять, формул, характеристик тощо), позначених буквами, які потрібно роз-

ташувати в правильній послідовності, де перша дія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 

2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО 

зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таб-

лиці бланка відповідей А. 

Тест містить 2 завдання такої форми (№41-42), кожне з яких оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 

3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх дій; 2 бали, якщо вказано першу й 

останню дії; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню дію; 0 балів за будь - яку правиль-

но вказану дію, якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо 

неправильно вказано першу й останню дії, або відповіді на завдання не надано. 
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Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 

Структуроване завдання. Воно складається з основи та двох частин і передбачає 

розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалеж-

ного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог 

і правил, відповіді до кожної з частин завдання у бланку відповідей А. 

Тест містить 2 завдання такої форми (№46-47), що оцінюються в 0, 1 або 2 бали: 1 бал за 

кожну правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді, або відпо-

віді на завдання не надано. 

Неструктуроване завдання. Воно складається з основи та передбачає розв’язування задачі. 

Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здій-

снивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву від-

повідь у бланку відповідей А. 

Тест містить 6 завдань такого типу (№43-45, 48-50), що оцінюються в 0 або 2 бали: 2 бали, 

якщо вказана правильна відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відпо-

віді на завдання не надано. 

Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться. 

Додаткові матеріали та обладнання під час виконання тесту з хімії не використовуються. 

Для допомоги абітурієнту в тестових зошитах із хімії будуть надруковані допоміжні табли-

ці: "Періодична система хімічних елементів Менделєєва", "Розчинність основ, кислот, ам-

фотерних гідроксидів і солей у воді", "Ряд активності металів". 

При підготовці до складання тесту зверніть увагу на програму зовнішнього незалежного 

оцінювання з хімії, що призначена для проведення тестування з хімії, а також визначає об-

сяг вимог до знань та умінь з кожного розділу і теми. 

Матеріал програми ЗНО розподілено на чотири тематичні блоки: "Загальна хімія", "Неорга-

нічна хімія", "Органічна хімія", "Обчислення в хімії", які в свою чергу розподілено за розді-

лами і темами. 

Програму для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії розроблено на осно-

ві чинних навчальних програм з хімії для 7-9 класів та 10-11 класів загальноосвітніх навча-

льних закладів. 

 


