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Проаналізовано структура та зміст зовнішнього незалежного оцінювання з математики з 
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Постановка проблеми. Зовнішнє не-

залежне тестування на сьогоднішній день 

є домінуючою формою оцінювання на-

вчальних досягнень абітурієнтів під час 

проведення вступної кампанії. Воно є ва-

жливим елементом системи управління 

якістю навчання школярів в Україні. Ана-

лізуючи ситуацію навколо ЗНО, ми може-

мо констатувати, що, по-перше, тестуван-

ня взагалі є найбільш поширеною формою 

контролю навчальних досягнень у сучас-

ній школі; по-друге, над створенням тестів 

з математики працюють провідні фахівці в 

галузі математичної освіти; по-третє, під-

готовка до ЗНО змушує вчителів оновлю-

вати зміст освіти та форми контролю. 

Тобто наявність ЗНО не тільки спонукає 

учнів готуватися до тестів, але й стимулює 

вчителів оновлювати підходи до викла-

дання математики. Але на цьому шляху 

виникає багато труднощів, пов’язаних, з 

перш за все, з необхідністю самостійно 

аналізувати вчителем питання ЗНО для 

подальшого пошуку аналогічних завдань, 

які можна було б використовувати на уро-

ках математики.  

Аналіз актуальних досліджень. До 

проблеми тестування та ЗНО з математики 

зверталися у своїх роботах І. Підласий [1], 

В. Панський [2], Л. Яременко [3], Г. Біля-

нін [4] та інші. Але більшість з них прис-

вячена окремим питанням тестування з 

математики, найчастіше в них відсутній 

тематичний аналіз за усі роки існування 

ЗНО. 

Мета статті – узагальнення питань 

ЗНО з математики та виокремлення пи-

тань, які пов’язані з контролем та оціню-

ванням навчальних досягнень учнів з алге-

бри та геометрії.  

Виклад основного матеріалу. Нами 

було проаналізовано варіанти завдань 

ЗНО з 2006 по 2012 рік. На основі цього 

аналізу було виявлено, що протягом цих 

років кількість завдань невпинно зменшу-

ється (з 38 у 2006 році до 32 у 2012 році). 

Це відбулось, перш за все, за рахунок ви-

лучення завдань третього рівня, у яких пе-

редбачалася наявність розгорнутої пись-

мової відповіді. Якщо порівняти зовнішнє 

незалежне оцінювання та російській єди-

ний державний іспит з математики, то ви-

являється, що, на відміну від ЗНО, він 

складається з 20 завдань, чотирнадцять з 

яких – тестові завдання, а шість завдань 

потребують письмового обґрунтування (а 

не тільки скороченої відповіді у вигляді 

десятинного дробу як у тестах ЗНО). Це 

опосередковано свідчить про спрощення 

ЗНО з математики, недостатній рівень йо-

го якості. Особливо це стосується завдань 

з геометрії, серед яких взагалі не залиши-

лось завдань на доведення. Тим самим ми 

ускладнюємо собі шлях до досягнення ва-
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жливої мети навчання геометрії: 

«…навчити учнів логічно міркувати, ар-

гументувати свої твердження, доводити. 

Дуже небагато з тих хто закінчують школу 

будуть математиками, тим більше геомет-

рами. Будуть і такі, які в їх практичній дія-

льності жодного разу не скористаються 

теоремою Піфагора. Проте навряд чи 

знайдеться хоча б один, якому не дове-

деться міркувати, аналізувати, доводи-

ти»[5;149]. Ми більше не перевіряємо 

вміння логічно мислити, робити висновки 

майбутніх математиків, фізиків, логістів, 

економістів та інших майбутніх фахівців 

різноманітних галузей, у яких математика 

є профілюючим предметом при вступі до 

вишу. При цьому є тенденція зростання 

кількості саме завдань закритого типу (у 

2006 та 2007 році це 52% від усіх завдань, 

а у 2011 році цей показник склав 71%) 

(таблиця 1). Позитивним фактором, на 

нашу думку, є те, що з 2010 року 

з’являється новий тип тестування: завдан-

ня, які передбачають встановлення відпо-

відності (3-4 завдання), допомагають уріз-

номанітнити питання до абітурієнта, част-

ково виявити рівень розвитку логічного 

мислення та ступінь засвоєння навчально-

го матеріалу. Найчастіше це завдання на 

знання формул, елементарних перетво-

рень графіків функцій та інші. 

Таблиця 1 

Типи завдань ЗНО з математики  

у період з 2006 до 2012 року включно 

Рік 
Закритий 

тип 
% 

Завдана 

на відпо-

відні від 

% 

Завдання без вибору відповіді 

Без  

наявності 

розв’язку 

% 
Наявність 

розв’язку 
% 

2006 20 52,6 -  16 42,1 2 5,26 

2007 20 52,6 -  15 39,5 3 7,89 

2008 25 69,5 -  8 22,2 3 8,34 

2009 20 60,6 -  13 39,4 - - 

2010 25 69,5 3 8,3 8 22,2 - - 

2011 25 71,5 3 8,6 7 20,0 - - 

2012 20 62,5 4 12,5 8 25,0 - - 

 

Проведена нами класифікація за-

вдань за темами дає змогу проаналізу-

вати основні тенденції тестування з ма-

тематики. По-перше, ми виявили теми, 

кількість завдань з яких була мінімаль-

ною, але вони обов’язково присутні у 

ЗНО, а саме: відсотки, числові послідо-

вності, первісна та інтеграл (рис. 1). 

Найменша увага приділялась графікам 

функцій та дослідженню функції за до-

помогою похідної, визначенню та зна-

ходженню похідної та первісної, тобто 
саме тим темам, які школярі вивчають 

безпосередньо перед тестуванням в 11 

класі та краще всього пам’ятають.  

Ми бачимо, що найбільша кількість за-

вдань відноситься до теми «Лінійні, квад-

ратні, раціональні, ірраціональні, показни-

кові, логарифмічні, тригонометричні рів-

няння, нерівності та їхні системи» – майже 

п’ята частина завдань ЗНО з математики з 

2006 року до 2012 року стосується цієї те-

ми. Однак, якщо дослідити за роками, мо-

жна зробити висновок, що існує тенденція 

зменшення кількості завдань з рівняннями 

та нерівностями (рис. 2). 

З іншого боку, зростає кількість за-

вдань, пов’язаних з розв’язанням задач 
за темою «Раціональні та ірраціональні 

числа, їх порівняння та дії над ними» 

(рис. 3). 
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Рис. 1. Відсотковий розподіл завдань ЗНО з математики (2006 – 2012 рр.)  

за основними темами (алгебра) 

 
Рис. 2. Відсоткова кількість завдань ЗНО з математики (2006 – 2012 рр.)  

за темою «Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, 

тригонометричні рівняння, нерівності та їхні системи» 

 
Рис. 3. Відсоткова кількість завдань ЗНО з математики (2006 – 2012 рр.)  

за темою «Раціональні та ірраціональні числа, їх порівняння та дії над ними» 

 

Так у 2006 році таких завдань було 

5,26%, а у 2012 році їх кількість зросла на 

7,24% та склала 12,50%. Це є цілком об-

ґрунтованим, тому що за програмою рівня 

«стандарт» велика частина часу відво-

диться саме на вивчення теми «Раціональ-

ні та ірраціональні числа, їх порівняння та 

дії над ними» – це понад 24%. Також ва-

гому різницю між програмою та ЗНО мо-

жна побачити під час аналізу теми «Ліній-

ні, квадратні, раціональні, ірраціональні, 

показникові, логарифмічні, тригонометри-

чні рівняння, нерівності та їхні системи»: 

за програмою 6 %, а на ЗНО завдання з 

цієї теми складають понад 20 %.  

Треба зауважити, що завдання ЗНО 

можуть об’єднувати декілька тем одноча-

сно. Однак ті теми, які більш докладно 
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вивчають у школі, на завданнях ЗНО ви-

користовується в меншій кількості, але 

вони все одно тісно переплітаються з ін-

шими, потрібними для розв’язання біль-

шості задач.  

Це стосується і задач геометричного 

змісту. Взагалі протягом 2006 – 2012 років 

на завдання з предмету „Геометрія” відво-

дилося близько 30 % від всієї кількості 

завдань, що неодмінно впливало на зага-

льний результат ЗНО. При цьому співвід-

ношення між стереометричними та плані-

метричними задачами мало тенденцію до 

рівноваги (рис. 3).  

Слід зазначити, що питома вага питань 

з планіметрії складала від 8,33% у 

2008 році до 19,44% у 2010 році, зі стере-

ометрії цей показник варіювався від 7,89% 

у 2007 році до 22,86% в 2011 році, тобто 

це значна частина питань всього матеріалу 

тестування. Це добре співвідноситься з 

тим фактом, що предмет „Геометрія” за-

ймає близько 35 % від загальної кількості 

часу рівня „стандарт”. Примітно, що за-

вданням без вибору правильної відповіді 

становлять задачі зі стереометрії, однак 

більшість задач з геометрії – це «технічні» 

задачі на пряме застосування формул (фо-

рмули площ, об’ємів), що відповідає сере-

дньому рівню навчальних досягнень учнів. 

 

 
Рис. 4. Відсоткове співвідношення завдань ЗНО з математики (2006 – 2012 рр.)  

з геометрії (планіметрія та стереометрія). 

 
Аналізуючи завдання ЗНО з математи-

ки, ми можемо також виокремити наступ-

ні особливості тестових завдань, на які по-

винен звернути увагу вчитель при підго-

товці абітурієнта до ЗНО. По-перше, є ве-

лика кількість задач змішаного типу, які 

потребують знань з різних тем, по-друге, 

розв’язання задач потребує постійного 

звертання до основних найпростіших ма-

тематичних понять та тверджень. По-

третє, вчитель повинен звертати увагу уч-

нів на те, що для того, щоб отримати від-

повідь, яку запропоновано у тесті, резуль-

тат потрібно перетворювати під відповідь. 

Крім цього, специфічним для ЗНО при 

розв’язку рівнянь та нерівностей є пошук 

не стільки «класичної» відповіді, скільки 

результатів їх подальшого опрацювання. 

Наприклад, пошук не коренів рівняння, а 

їх добутку або інтервалу, до якого вони 

належать, максимального (мінімального) 

значення, кількості цілих чисел інтервалу 

та ін. Це може викликати складнощі у по-

шуку відповіді та створити ситуацію, при 

якій ми не можемо однозначно оцінювати 

вміння учня саме розв’язувати те чи інше 

рівняння у зв’язку з неможливістю переві-

рки кожного етапу розв’язку. У шкільному 

курсі математики завданням на знахо-

дження інтервалу, у який потрапляє вірна 

відповідь, теж не приділяється значна ува-

га. Потрібно також акцентувати увагу на 

великій кількості різноманітних завдань з 

модулем та задач на використання власти-

востей функцій. Особливо слід звернути 

увагу на нерівності, у яких постійна вели-

чина задана у вигляді логарифму числа 

або тригонометричної функції від постій-

ної величини.  
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Висновки. Підсумовуючи результати 

аналізу ЗНО з математики з 2006 до 2012 

року, ми можемо, по-перше, рекомендува-

ти вчителю при підготовці учнів самостій-

но аналізувати кожне нове тестування та 

використовувати схожі задачі протягом 

навчального року на уроках математики. 

По-друге, вимагати від учня досягнення 

засвоєння основних понять та співвідно-

шень, не поспішати переходити до ускла-

днення матеріалу, тобто потрібно зосере-

дитися на основних факторах (можливо, 

на рівні впізнавання). По-третє, для того, 

щоб відчути себе на місці абітурієнта, оці-

нити самому складнощі тестування: ми 

рекомендуємо хоча б декілька разів вчите-

лю спробувати себе в он-лайновому тесту-

ванні. Можна порекомендувати розв’язу-

вання завдань ЗНО з математики поперед-

ніх років, тестові завдання, що з’явилися в 

останні роки на книжковому ринку, зок-

рема, це підручники під редакцією О.Ста-

рової [6], Є.Неліна [7], О.Максименко, 

О.Тарасенко [8], А.Капіносова [9] та ін.  

Таким чином, тестування на сьогодні-

шній день є своєрідним «законодавцем 

мод» у контролі та оцінюванні навчальних 

досягнень учнів з математики, воно є сти-

мулятором, каталізатором освіти. Тобто й 

учні, й вчителі повинні до нього готувати-

ся. Завдяки тестуванню у абітурієнтів фо-

рмується прагматичний, алгоритмічний 

підхід до курсу математики. Тому треба 

замислиться про перехід математичної 

підготовки від домінування принципу на-

укоподібності у викладанні алгебри та 

геометрії до принципу доступності, що 

дозволить спрямувати навчальний процес 

на оволодіння простими стандартними 

навичками, що прийнято у сучасній школі. 
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Резюме. Кривко Я.П. ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕГО НЕЗАВИСИМОГО ОЦЕНИВА-

НИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБУЧЕНИЯ. АНАЛИЗ ЗАДАНИЙ ПО АЛГЕБРЕ И ГЕОМЕТРИИ. В статье проанализи-

рована структура и содержание внешнего независимого оценивания по математике с 2006 по 

2012 года включительно. Рассмотрены специфические для ВНО типы задач. Выделены основ-

ные тенденции внешнего независимого оценивания по математике. 

 

Ключевые слова: внешнее независимое оценивание, качество обучения, контроль учебных 

достижений, математика, алгебра, геометрия, тестирование, тестовые задания. 
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Abstract. Kryvko Ya. РECULIARITIES OF EXTERNAL INDEPENDENT ASSESSMENT 

IN MATHEMATICS AS AN ELEMENT OF SYSTEM OF QUALITY CONTROL. ANALYSIS 

OF TESTS IN ALGEBRA AND GEOMETRY. Today, the external independent assessment (EIA) 

is the leading form of assessment of the academic achievements of university entrants during the or-

ganization of the entrance campaign. It is an important element of the system of quality control of pu-

pils’ studying in Ukraine. Therefore, the aim of the article is to generalize the questions of EIA in 

mathematics and to discriminate the questions connected with the control and assessment of the aca-

demic achievements of pupils in Geometry. We have analyzed the EIA tests used from 2006 through 

2012. Based on this analysis, it has been discovered that during those years the number of tasks was 

continually decreasing. A positive factor is that a new type of testing has appeared since 2010, namely 

the tasks which presuppose the establishment of correspondence (3-4 tasks) and which help to vary the 

questions to the university entrant and to partially detect the level of his logical thinking and the de-

gree of understanding of the material learnt. Thus, at the present moment testing is a kind of “a trend-

setter” in the process of control and assessment of academic achievements of pupils in Mathematics; 

it serves a stimulator and catalyst of education. It means that both pupils and teachers have to be 

ready for it. Due to testing, a pragmatic and algorithmic approach to the process of learning of the 

course in Mathematics is formed at the university entrants. That is why it is necessary to start thinking 

about the transformation of mathematical training from the domination of the principle of academese 

in teaching Algebra and Geometry to the principle of realizability which will allow directing the aca-

demic process to mastering simple and standard skills used in the modern secondary school. 

 

Key words: external independent assessment, quality of education, control of academic achieve-

ments, Mathematics, Algebra, Geometry, testing, testing tasks. 
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