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Структура та зміст 
сертифікаційної роботи з математики

У  зовнішньому незалежному оцінюванні з математики Запорізький обл
асті у 2017 році взяли участь  4784 осіб (94 % від загальної кількості зар
еєстрованих).

№ з
/п

Змістовий блок Кількість завдань Частка від загальної
кількості завдань (%)

1 Алгебра і початки
аналізу

22 67

2 Геометрія 11 33

Усього 33 100



Максимальна кількість балів, яку можна було отримати, 
правильно розв’язавши всі завдання сертифікаційної роботи 

з математики, – 62

Кількісний розподіл завдань сертифікаційної роботи

Розділи
програми Змістові лінії
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Алгебра
і початки
аналізу

Числа і вирази 5 1 1 - 7

Рівняння і нерівності 4 - 1 1 6

Функції 4 1 1 1 7

Елементи комбінаторики … 1 - 1 - 2

Геометрія
Планіметрія 3 1 2 - 6

Стереометрія 3 1 - 1 5

Разом 20 4 6 3 33



Розподіл тестових завдань з 
математики за складністю



Завдання з якими впоралась більшість учнів

Завдання з вибором однієї  правильної відповіді

68,8 %

66,4 %

97,1 %

65,0 %



Завдання з якими впоралась більшість учнів

Завдання з вибором однієї  правильної відповіді

73,3 %

61,3 %

61,3 %



Результати, яки дивують…

48,0 %

51,0 %

32,0 %

42,0 %



Результати, яки дивують…

27,0 %

2 2log 5 log 1,6+ =

35,0 %

25,0 %

31,0 %



Результати, яки дивують…

21,0 %



Результати, яки дивують…

24,0 %

30,0 %

17,0 %



Результати, яки дивують…

Розв’язали

№1  тільки  8,4 %

№2  тільки  9,7 %

№3  тільки  7,3 %

№4  тільки  10,1%

64,6 % учнів навіть не намагались  розв’язати це завдан
ня 



Аналіз результатів 
виконання сертифікаційної роботи ( у %)
40 % учасників ЗНО з математики не знають основних
співвідношень тригонометрії;

50 % - не можуть оцінити значення логарифмічного виразу;

75 % учасників не можуть розв’язати логарифмічну нерівність;

У більш ніж 70 % учасників виникли труднощі під час
спрощення виразів з модулем;

75% учасників не можуть правильно проаналізувати й зрозуміти
інформацію, наведену за допомогою рисунка, зіставити її з
умовою завдання, побудувати відповідну математичну модель.

85 % не можуть визначити точку перетину графіка квадратичної
функції з осями координат.



Аналіз результатів 
виконання сертифікаційної роботи

Значна частина учасників зовнішнього незалежного оцінювання
не має сформованих базових умінь та навичок з теми «Функції.
Властивості функцій».
Велика кількість помилок, допущених під час обчислень,
скорочень або розв’язування найпростіших рівнянь та нерівно
стей.
Значна частина учасників зовнішнього незалежного оцінювання
погано будує графік квадратичної функції, на вивчення якої у
шкільній програмі відведено достатню кількість годин.
Особливі труднощі викликає в учасників тестування завдання
практичного змісту як з алгебри, так і з геометрії.
Випускники не достатньо повно обґрунтовують отримані
висновки, не посилаються при цьому на аксіоми, теореми та їх
наслідки, не можуть зв’язно та послідовно записати хід своїх
думок, у багатьох учасників погано розвинена просторова уява.



Загальні висновки щодо результатів 
виконання сертифікаційної роботи

• в тестових завданнях випускники часто роблять
помилки через неуважність та розсіяність на тесті, що
говорить про відсутність психологічної складової в
підготовці;
• більшість помилок виникає через незнання базових
фактів та невміння застосовувати свої знання в
нестандартних ситуаціях, тобто відсутність практики
роботи з тестом та виконання завдань з обмеженням у
часі;
• абітурієнтам не вистачає практики в оформленні
письмової частини тесту.



Зробимо підготовку до ЗНО ефективною

1. Стежте за часом!

Оскільки на виконання тесту ЗНО з математики 
(33 завдання) відводиться 180 хвилин, треба витрачати 
на виконання тренувального тесту не більше 2,5 годин
и. 



Зробимо підготовку до ЗНО ефективною

2. Перш ніж виконувати завдання, уважно прочи
тайте його умову, чітко усвідомте, що потрібно з
найти.

Якщо в завданні вимагається знайти суму (добуток, кіль
кість тощо) коренів рівняння, або кількість (суму, добуто
к тощо) цілих (натуральних) розв’язків нерівності, або н
айменший (найбільший) розв’язок, то доцільно цю умо
ву виділити в будь-який зручний для вас спосіб (підкре
слити, обвести). Отже, з метою запобігання прикрих по
милок, перш ніж записати відповідь, ще раз перевірте з
а виділеною вами в умові вимогою, що потрібно було 
знайти. 



Зробимо підготовку до ЗНО ефективною

3. Починаючи виконувати завдання, спробуйте 
спрогнозувати ймовірну відповідь.



Зробимо підготовку до ЗНО ефективною

4. Не лякайтеся, якщо формулювання завдання в
ам незнайоме. Спробуйте пригадати відповідні озн
ачення або теоретичні факти (безперечно їх треба з

нати). 



Зробимо підготовку до ЗНО ефективною
5. Пам’ятайте, що рисунок до геометричної задач
і може стати вашим помічником в її розв’язуванн
і
або, навпаки, заведе вас «у глухий кут».
Тому рисунок до задачі потрібно виконувати акурат
но 
та уважно. Використовуйте клітинки вашого зошита.





Зробимо підготовку до ЗНО ефективною

6. Прикладну задачу вдумливо перечитайте кільк
а 
разів.
Перед тим як визначати правильну  відповідь, 
перевірте інші альтернативи.



Зробимо підготовку до ЗНО ефективною

7. За рік до тестування забудьте про калькулятор    
та лінійку.
Активно використовуйте для обчислень формули скорочено
го множення. Пам’ятайте, що відповіді до завдань 25-30 нео
бхідно записувати лише десятковим дробом. Перевіряйте от
риманий результат.
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Зробимо підготовку до ЗНО ефективною

8. Не панікуйте! Не робіть того, чого не просять! 
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Зробимо підготовку до ЗНО ефективною

9. Якщо після виконання тесту залишиться час, 
поверніться до невиконаних завдань. 



Зробимо підготовку до ЗНО ефективною

Увага! Найвідповідальніший момент! 
Залиште час на заповнення бланків відповідей і на їх п
еревірку. Якщо ви помітили, що припустилися помилки, 
виправте її, як описано у бланках.



Рекомендації, які стануть у пригоді 
вчителям математики

Під час підготовки учнів до виконання завдань зовнішнього 
незалежного оцінювання з математики доцільно систематизувати та

узагальнити методи  розв’язування основних типів завдань за
змістовими лініями   шкільного курсу математики: числа і вирази; 

рівняння; нерівності та системи; функції; елементи комбінаторики; 
початки теорії нерівностей та елементи статистики;   геометрія 

(планіметрія, стереометрія). 

Під час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання доцільно               
проводити домашні, самостійні, контрольні роботи з використанням    
тестових  технологій, використовуючи всі форми тестових завдань,  

привчати їх виконувати завдання не лише правильно, але й
швидко; постійно  контролюючи час, максимально наближаючи 

школярів до умов, у яких випускники працюватимуть під час 
зовнішнього незалежного оцінювання.



Рекомендуємо

Усі типи тестових завдань з математики.
Завдання диференційовані за складністю
та подано парами.
Можливості для творчої роботи учителя.



Рекомендуємо



Рекомендуємо



Рекомендуємо



Не потрібно розв’язувати всі зада
чі!!



Доповнення до Енциклопедії. Том 2.

Теоретичний матеріал.
10 тематичних тестів, складені
парами.
4 підсумкові тести.
Можливості для творчої робот
и учителя.



Корисні посилання
Український центр оцінювання якості освіти
http://testportal.gov.ua/
на цьому сайті "ваше все"! І програми, і характеристики, і новини, 
і дати, і все-все, що стосується ЗНО
Пошук заяв абітурієнтів. Оцінка прохідного балу на обраний нап
рям підготовки. Рейтингові списки вузів 2017 року: 
abit-poisk.org.ua
вам сюди, якщо потрібно зорієнтуватись щодо вступних рейтингів, ро
зрахувати ймовірність вступу або знайти когось за прізвищем
vstup.info
схожий сайт на попередній, ті ж рейтингові списки, пошук за вузом, з
а спеціальністю, бюджетні місця та вся вступна кампанія
Програма ЗНО з математики
http://testportal.gov.ua/progmath/

Тести ЗНО  онлайн з математики
https://zno.osvita.ua/mathematics/

http://testportal.gov.ua/prepare/
http://testportal.gov.ua/
http://abit-poisk.org.ua/
http://abit-poisk.org.ua/
http://vstup.info/
https://znoclub.com/images/ZNO2017/math_prog_zno2017.pdf
http://testportal.gov.ua/progmath/
https://zno.osvita.ua/mathematics/
https://zno.osvita.ua/mathematics/
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