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ДЕРЖАВНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ В СЕРЕДНІ ШКОЛИ З 

НАВЧАЛЬНОЮ СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ З ВИПУСКНИМ ІСПИТОМ  

ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ, ЯКИМ БУЛО НАДАНО ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ ПРО 

ДЕЯКІ ЗАХОДИ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗБРОЙНИМ КОНФЛІКТОМ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  

ЯК БУДЕ ПРОХОДИТИ ІСПИТ З МАТЕМАТИКИ 

• Іспит з математики починається о 8.30 годин призначеного дня. З’явіться до школи завчасно 

відповідно до інструкцій, вказаних у запрошенні. 

• Під час іспиту Ви будете сидіти за партами в класі по одному. На робочому місці залиште тільки 

приладдя для письма і креслення. На парті, осторонь від Вас, можете покласти класичний годинник 

для контролю часу. Під час іспиту Ви можете їсти і пити, але ніяка їжа або напої не можуть бути на 

парті. Тому приберіть з парти все, крім дозволених допоміжних засобів, в сумку або рюкзак. Повністю 

вимкніть мобільні телефони, перш ніж покласти їх в сумку або рюкзак, недостатньо тільки відключити 

звук телефону. 

• Перед початком іспиту вчитель видасть Вам бланк відповідей, тестовий зошит і аркуші паперу для 

заміток і допоміжних обчислень, покличе Вас розписатися в журналі відвідування. 

• Основна інформація для тестових завдань та інструкції щодо заповнення бланку відповідей  

розміщена на  1-й  сторінці тестового зошита. Інформація буде тією мовою, яку Ви вказали в заяві.  

• У тестовому зошиті для чотирирічного навчання на останній сторінці Ви знайдете деякі формули і 
співвідношення. 

• При заповненні бланку відповідей Ви можете використовувати тільки синю або чорну ручку, олівець 

та приладдя для креслення (лінійку, косинець, циркуль, транспортир).  

• Суворо заборонено використовувати на іспиті: калькулятор, підручники або довідники з математики, 

мобільні телефони, розумні годинники та інші засоби зв'язку.  

• Іспит з математики триває 90 хвилин. Ви можете набрати на ньому максимально 50 балів. Тест 
включає в себе відкриті і закриті завдання. Закриті завдання містять варіанти  відповідей. Для кожного 
закритого завдання або підзавдання тільки одна відповідь є правильною.  

• У тестах для чотирирічних та шестирічних курсів навчання є завдання, в яких потрібно в бланк 
відповідей вказувати весь хід розв’язання. Якщо Ви в цих завданнях вкажете тільки результат, то Вам 
не будуть нараховані бали за ці завдання. 

• У бланк відповідей записуйте відповіді розбірливо, використовуйте синю або чорну ручку, яка пише 
досить сильно і безперервно. У завданнях на побудову кресліть олівцем, а потім всі лінії і букви  
наведіть ручкою. Двозначне або нерозбірливе написання відповідей буде вважатися помилковим 
рішенням. 

• Ви можете робити нотатки в тестовому зошиті або на окремих аркушах паперу, але вони не будуть 
оцінюватися.  

• Вчитель зафіксує час початку і закінчення іспиту на дошці або в іншому видному місці та повідоме Вас 
за десять та п'ять хвилин про закінчення іспиту. Не забудьте переписати всі свої відповіді  до бланку 
відповідей. 

• Ви можете залишити аудиторію до закінчення іспиту, але без права продовження тестування. 
Винятком можуть бути тільки медичні причини, які будуть вирішуватися індивідуально. 

• В кінці іспиту Ви зможете вчителю повідомити зауваження про хід іспиту в класі.  
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