
Тестові завдання для ЗНО 
 
 

 
 
Авраменко О. М. Українська мова та література : довід. завдання в тестовій 
формі: І ч. / О. М. Авраменко, М. Б. Блажко. 5-те вид.; змін. і допов. – К: 
Грамота, 2015. – 560с.  
Збірник містить теоретичні матеріали, а також завдання в тестовій формі різного 
рівня складності з української мови та літератури.  
Посібник укладено відповідно до чинних програм з української мови та 
літератури для середніх загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО – 
2016.  
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/319041/default  
 
 
Богатирьова О. І. Збірник тестових завдань з фізики: навч.-метод. посіб. для 
студ. 4 курсу денної форми навч. напряму підготовки бакалавра за 
спеціальністю «фізика». / Богатирьова О. І [та ін.] – Черкаси: ЧНУ ім. 
 Богдана Хмельницького, 2013. – 128 с.  
Посібник містить тестові завдання до кожного із десяти розділів фізики. Для 
стедентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки бакалавра за 
спеціальністю «фізика». 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/298922/default 
 
 
Валігура О. Англійська мова. Комплексна підготовка до зовнішнього 
незалежного оцінювання / . Валігура О, [та ін.] – Тернопіль: Підручники  
і посібники, 2015. – 496 с.  
Посібник містить теоретичний матеріал, тренувальні вправи й тестові завдання. 
Зміст матеріалів відповідає чинній програмі з англійської мови для середньої 
загальноосвітньої школи та програмі ЗНО.  
Для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, студентів, учителів 
і широкого кола людей, які вивчають англійську мову та прагнуть ефективними 
методами перевірити рівень сформованості іншомовної комунікативної 
компетенції.  
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/319048/default# 
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Лисенко О.В. Розв’язування задач із фізики: коливання, хвилі, оптика: навч. 
посіб. / Лисенко О.В [та ін.]. – Суми; Сумський держ. ун-т, 2014. - 183с.  
Посібник містить приклади розв’язування задач із фізики за темами: хвилі, 
оптика. Кожному розділу передають короткі теоретичні відомості, подані задачі 
для самостійного розв’язування.  
Для студентів інженерно-технічних спеціальностей навчальних закладів ІІІ-ІV 
рівнів акредитації. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/306369/default 
 
 
Органическая химия. Тесты с пояснениями: учеб. пособ. Для студ. 
высш.учеб. завед. / В. П. Черных, Л. А. Шемчук [и др].; под ред. акад. НАН 
Украины В. П. Черных. - Х. : НФаУ, 2015. – 460 с.  
 

В посібнику представлено більше 500 тестових завдань по органічній хімії, які 
дозволяють достатньо якісно і за короткий час підготуватися і успішно здати залік 
і єкзамен з дисципліни 
Для студентів, аспірантів і викладачів вищих учбових закладів, вивчающих 
органічну хімію. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/318195/default 
 
 
Панчук І. Історія України: комплексна підготовка до зовнішнього 
незалежного оцінювання / .Панчук І. – Тернопіль: Підручники і посібники, - 
480 с.  
Пропонований посібник призначено для самостійної підготовки до зонішнього 
незалежного оцінювання з історії України, а також для поурочної роботи. Він 
укладений відповідно до чинної програми з історії України для середньої 
загальноосвітньої школи та чинної програми ЗНО. У виданні представлено 
теоретичні відомості, різноманітні словниково-довідкові й інші допоміжні 
матеріали та тестові завдання з історії України (від найдавніших часів до наших 
днів) з відповідями, що дають змогу здійснити перевіркузнань, умінь і навичок з 
цього курсу. 
Для абітурієнтів, учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.  
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/319055/default# 
 
 
Скибінська Л. С. Гідравлика в тестах: навч. посіб. / Л. С Скибінська. – Л. : 
2014. - 120 с.  
Навчальний посібник «Гідравлика в тестах» відповідає типовій програмі курсу 
«Гідравлика». Охоплює всі розділи підручника та основні теми, передбачені 
робочою навчальною програмою. Може бути застосований у навчальному і 
контрольному варіантах.  
Посібник розрахований на студентів денної і заочної форм  навчання.   
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/299009/default 
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Староста В. І. Тестові завдання з курсу «Педагогіка» : навч. посіб. / за ред.  
 старости. В. І. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2014. – 148 с.  
Навчальний посібник містить тестові завдання з усіх розділів курсу «Педагогіка» . 
Обрана форма контролю навчальних досягнень стедентів відповідає сучасним 
світовим тенденціям моніторингу якості навчального процесу у вищій школі, 
сприяє формуванню культури розумової праці студентів. Пропоновані тести є 
системою завдань, за результами виконання яких можна здіснювати як поточне й 
підсумкове оцінювання навчальних досягнень студентів, так і вносити певні 
корективи у процес вивчення окремих розділів чи тем.  
Посібник може бути використаний студентами у процесі самостійної роботи. 
Призначений для студентів вищих навчальних закладів – майбутніх учителів, 
викладачів педагогічних дисциплін тощо.    
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/298738/default 
 
 
Українська література : Хрестаматія для підготовки до зовнішнього 
незалежного оцінювання / упоряд. та передм. О. М. Авраменка. - 3-є вид., 
виправ. і допов. – К. : Грамота, 2015. – 496с  
Хрестоматія містить усі твори, передбачені програмою зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2015/2016 навчальному році. Перед художніми творами подано 
стислу інформацію про письменника, а також назви його найвідоміших творів. 
Видання призначено для якісної підготовки старшокласників до проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури, абітурієнтів і 
вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/319044/default  
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