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ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Завдання для сертифікаційної роботи розроблено 

відповідно до Програми зовнішнього 

незалежного оцінювання з математики для осіб, 

які бажають здобувати вищу освіту на основі 

повної загальної середньої освіти, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 

03.02.2016 р. № 77. 

 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

09:54 3 

Розподіл результатів, отриманих учасниками, які проходили 
державну підсумкову атестацію з математики, за рівнями 

навчальних досягнень в Одеській області 

15,7% 

45,7% 

29,2% 

9,4% 

Початковий Середній Достатній Високий 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Одеська область 

Тип закладу освіти 

% учасників, які отримали відповідний результат  

за рівнями навчальних досягнень 

Початковий 

(1-3 бали) 

Середній 

(4-6 балів) 

Достатній 

(7-9 балів) 

Високий 

(10-12 балів) 

Гімназії, ліцеї, колегіуми 3,53 43,02 97,28 56,17 

Спеціалізовані школи 3,22 33,17 46,29 17,33 

Навчально-виховні комплекси, 

навчально-виховні об’єднання 
10,20 37,78 35,85 16,17 

Заклади загальної середньої 

освіти 
11,84 45,49 33,71 8,96 

Заклади вищої освіти  13,54 59,63 24,92 1,91 

Заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти 
46,25 52,47 1,29 0,0 

Розподіл результатів, отриманих учасниками, які проходили державну 

підсумкову атестацію з математики в Одеській області, з урахуванням типу 

закладу освіти 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Одеська обл. 

Тип ЗО 

Отримали  

результат 

% учасників, які 

не  

П/П 

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів 

[100; 120] [120; 140] [140; 160] [160; 180] [180; 200] 

СЗОШ 3962 16,86 (668) 25,32 18,05 21,40 13,55 4,82 

ЗВО 2402 18,44 (443) 32,47 22,98 18,48 6,79 0,83 

НВК 1905 13,96 (266) 20,58 17,17 21,31 17,85 9,13 

ЗП(ПТ)О 1456 56,52 (823) 38,05 3,98 1,37 0,07 0,00 

СпШ 456 5,92 (27) 15,13 20,18 27,19 23,03 8,55 

ліцей 558 5,2 (29) 9,86 16,49 22,22 28,14 18,10 

гімназія 322 1,24 (4) 4,66 10,56 32,61 31,99 18,94 

Веч.(З)Ш 57 19,30 (11) 35,09 31,58 8,77 5,26 0,00 

НВО 27 14,81 (4) 18,52 22,22 22,22 18,52 3,70 

СпШІ 8 0,00 (0) 37,50 25,00 25,00 12,50 0,00 

СпЗОШІ 6 83,33 (5) 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

СЗОШІ 1 100,00 (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Інші кат. 887 27,28 (242) 36,30 17,25 12,85 5,19 1,13 

Загалом: 12047 20,94 (2523) 26,72 17,01 18,25 12,13 4,96 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

09:54 6 

Визначення «порогового балу» сертифікаційної роботи 

ЗНО з математики в 2019 році 

Поріг «склав»/ 

«не склав» 

Абітурієнти, які  

не подолали 

поріг «склав» / «не склав» 

Абітурієнти, які   

подолали  

поріг «склав» / «не склав»» 

Мінімально  

підготовлений абітурієнт 

Пороговий бал «склав/не склав» для сертифікаційної роботи  ЗНО з 

математики становив  11 тестових балів. 

Це та кількість тестових балів, яку може отримати  

мінімально підготовлений абітурієнт. 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

СКЛАДНІСТЬ ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ 

Складність тестового завдання (P-value) – 

показник успішності виконання цього завдання 

учасниками тестування. 

Визначають як відношення (у відсотках) 

кількості балів, набраних усіма учасниками за 

виконання цього завдання, до максимальної 

кількості балів, яку могли б отримати за його 

виконання.  



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

СКЛАДНІСТЬ ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ 

У таблиці наведено інтервали значень складності тестового 

завдання та характеристику тестового завдання  

Інтервал значення 

• понад 80 % 

• 60 – 79 % 

• 40 – 59 % 

• 21 – 39 % 

• Менше 20% 

Характеристика завдання 

• дуже легке 

• легке 

• оптимальне 

• складне 

• дуже складне 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Розподіл тестових завдань з математики за складністю 
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ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Сертифікаційна 

робота з 

математики 

містить              

  33  
завдання 

Максимальна 
кількість балів, 

яку можна 
набрати, 

правильно 
виконавши всі 

завдання, – 

       62 

На виконання 

сертифікаційної 

роботи 

відведено             

180  
хвилин 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Кількісний розподіл завдань 

сертифікаційної роботи за змістовими 

блоками 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Кількісний розподіл завдань 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Приклад легкого завдання  
. 

1.  Спростіть вираз 0,8b9 : (8b3), де b ≠ 0.  
 

   А   Б  В   Г   Д 
 

  0,1b6   10b6  6,4b12  0,1b3  10b3 
 

               
 

Ключ 

 Відповіді учасників (%)  Не виконали Складність  Дискримінація  Кореляція 
 

        

завдання (%) (P-value) 
 

(D-index) 
 

(Rit) 
 

А  Б  В Г  Д 
 

А 65,3  8,8 9,0 14,2  2,3 0,4 65,3  66,4  0,5 
 

 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Приклад легкого завдання  

3. Розв’яжіть рівняння (x + 1)(2x – 3) = 0.  

 

   А   Б  В   Г   Д 
 

  –3; 1   –1,5; 1 2  –1; 3  –1; 1,5  

    –1; –   
 

          3        
 

              
 

Ключ 

 Відповіді учасників (%)  Не виконали Складність  Дискримінація Кореляція 
 

        

завдання (%) (P-value) 
 

(D-index) 
 

(Rit) 
 

А  Б  В Г  Д 
 

Д 8,3  7,6 12,9 10,7  60,0 0,4 60,0  83,5  0,6 
 

 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Приклад оптимального завдання  

16. Розв’яжіть систему рівнянь 2y = 5x, Для одержаного розв’язку (x ; y ) ука- 
 

жіть добуток x0 ⋅ y0. 

 

x + y = 14. 
               0 0    

                        

                            

   А    Б     В    Г         Д 

   5    10     20   40         48    
                            

                         

Ключ 
 Відповіді учасників (%)     Не виконали 

Складніст
ь  Дискримінація   Кореляція 

             

завдання 

(%) (P-value) 

  

(D-index) 

   

(Rit) А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

  

Д 

       

              

Г  5,2  14,1 13,1 57,6  9,5  0,7   57,6   86,2        0,6  

 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Приклад складного та дуже складного структурованих 

завдань  
26. На рисунку зображено ромб АВСD, діагоналі 

якого перетинаються в точці О. Із цієї точки до 

сторони AD проведено перпендикуляр OK 

довжиною 3 см. Площа трикутника AOD дорів-нює 

15 см2.  

 
 
 

 
 

 B  
 

A 
O 

C  

 
 

 K  
 

1.  Визначте довжину сторони ромба АВСD (у см). 

 
      

 Розподіл учасників (%) Складність Дискримінація Кореляція 

Ключ за кількістю набраних балів (P-value) (D-index) (Rit) 
 0 1    

10 74,5 25,5 25,5 69,3 0,7 

2. Обчисліть тангенс гострого кута ромба АВСD.   

     
 Розподіл учасників (%) Складність Дискримінація Кореляція 

Ключ за кількістю набраних балів (P-value) (D-index) (Rit) 
 0 1    

0,75 95,0 5,0 5,0 17,4 0,4 

 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Приклад дуже складного завдання  

30. У прямокутній системі координат на площині ху задано прямокутний 

трикутник AСB (∠C = 90 o). Коло з центром у точці А, задане рівнянням (x + 

3)2 + y2 – 4 y = 21, проходить через вершину С. Сторона АС паралельна осі у, 

довжина сторони ВС втричі більша за довжину сторони АС. Визначте 

координати вершини В(хВ; уВ), якщо вона лежить у першій координатній 

чверті. У відповідь запишіть суму хВ + уВ. 
 
      

 Розподіл учасників (%) Складність Дискримінація Кореляція 

Ключ за кількістю набраних балів (P-value) (D-index) (Rit) 
 0 2    

19 95,0 5,0 5,0 17,6 0,4 

 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Приклад складного завдання  

2 
і g(x) = 5 – 8x. 

 – 
 

31. Задано функції ƒ(x) = x 
 

1. Побудуйте графік функції ƒ.   
2. Побудуйте графік функції g.   

            3. Знайдіть похідну функції ƒ.   
4. До графіка функції ƒ проведено дотичні, паралельні графіку функції 

g. Визначте абсциси точок дотику.  
 
         

Розподіл учасників (%) за кількістю набраних балів Складність Дискримінація Кореляція 
 

     

(P-value) (D-index) (Rit) 
 

0 1 2 3 4 
 

64,9 9,9 13,4 8,9 3,0 18,8 56,3 0,8 
 

 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Приклад дуже складного завдання  

32. У нижній основі циліндра проведено хорду АВ, довжина якої дорівнює с. 

Цю хорду видно із центра верхньої основи під кутом . Через хорду АВ 

прове-дено площину β паралельно осі циліндра на відстані d (d ≠ 0) від неї.   
 Зобразіть переріз циліндра площиною β та вкажіть його вид.  

 Обґрунтуйте відстань d.  

 Визначте площу цього перерізу.  
 
         

Розподіл учасників (%) за кількістю набраних балів Складність Дискримінація Кореляція 
 

     

(P-value) (D-index) (Rit) 
 

0 1 2 3 4 
 

83,5 10,6 3,0 2,4 0,4 6,4 21,9 0,6 
 

 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Приклад дуже складного завдання  

 x + 1 

0, 

 
 

33. Задано систему нерівностей 
x – 2 

де x – змінна, a – стала. 
 

1 2sin2 (πa) + cos(2πa) + x 
 

 (–
2)   > a, 

 

А Розв’яжіть першу нерівність цієї системи.  

А Визначте множину розв’язків другої нерівності системи залежно від зна-

чень а.   
А Визначте всі розв’язки системи залежно від значень а.  

 
           

Розподіл учасників (%) за кількістю набраних балів Складність Дискримінація Кореляція 
 

       

(P-value) (D-index) (Rit) 
 

0 1 2 3 4 5 6 
 

84,3 11,7 3,2 0,3 0,2 0,1 0,2 3,6 12,3 0,6 
 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 Серед учасників  зовнішнього  незалежного  оцінювання  з  

математики  близько 40 % не змогли розв’язати квадратне 

рівняння, хоча вміння розв’язувати такі рівняння є базовим, 

його відпрацьовують понад три навчальні роки. Водночас 

більше половини тестованих правильно визначили число, що є 

розв’язком нерівності з модулем. 

 

Половина тестованих під час спрощення раціональних виразів 

припустилися суттєвих помилок, зумовлених поганим знанням 

формул скороченого множення та правил скорочення дробів. 
 

 

Висновки щодо результатів виконання завдань 

сертифікаційної роботи 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Переважно складними були для більшості тестованих завдання із 

стереометрії. У багатьох учасників недостатньо розвинена 

просторова уява. Про це свідчить той  факт,  що  побудувати  

переріз  циліндра  площиною,  паралельною  його  осі,  та 

визначити вид отриманої геометричної фігури змогли менше  

20 % учасників. 
 

Висновки щодо результатів виконання завдань 

сертифікаційної  роботи 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Висновки щодо результатів виконання завдань 

сертифікаційної роботи 

Аналіз результатів виконання завдань сертифікаційної роботи 

показав, що найскладнішим з розділу «Числа і вирази» 

виявилося завдання з оцінки значення логарифмічного виразу, 

яке розв’язала лише третина учасників. Зі спрощенням 

тригонометричного виразу впоралася лише половина 

тестованих. Окрім того, лише близько 50 % учасників виразили 

одну змінну через іншу, пов’язану з першою лінійною 

залежністю. Ця навичка є базовою, тому що її використовують 

для визначення невідомих змінних упродовж усього навчання в 

середній, старшій та вищий школах, і не тільки в математиці. 
 

 

 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Значна частина учасників зовнішнього незалежного оцінювання 

не мала сформованих базових умінь та навичок з теми «Функції. 

Властивості функцій». Це призвело до труднощів під час 

розв’язування завдань з визначення формули для обчислення 

площі криволінійної трапеції; установлення відповідності між 

функцією, заданою аналітично, та властивостями її графіка. 

Правильну відповідь на ці завдання надали менше половини 

учасників. Лише близько 20 % тестованих правильно розв’язали 

завдання, що перевіряло вміння використовувати основну 

властивість членів арифметичної прогресії. 
 

 
 

Висновки щодо результатів виконання 

завдань сертифікаційної роботи 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Висновки щодо результатів виконання завдань 

сертифікаційної роботи 

Найбільші труднощі виникли в учасників тестування 

під час розв’язування завдань з розгорнутою 

відповіддю. Про це свідчить той факт, що 43 % 

тестованих навіть не спробували розв’язувати їх, 

майже дві третини учасників не набрали жодного бала 

за завдання з розгорнутою відповіддю, а повністю 

розв’язати завдання 31, 32 та 33 змогли лише 3 %, 0,4 

% та 0,2 % тестованих відповідно. 
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Висновки щодо результатів виконання завдань 

сертифікаційної роботи та перспективи на наступні роки 

 
       Згідно із звітом   

   Українського центру оцінювання якості освіти 

http://testportal.gov.ua/ofzvit/ подальше вдосконалення 

сертифікаційної роботи вбачається в збільшенні частки завдань, 

зміст яких пов’язаний з життєвими ситуаціями, та завдань, 

ілюстрованих графіками, таблицями тощо; уключенні до неї 

стереометричних і планіметричних задач з практичним змістом, 

а також завдань вищого когнітивного рівня, що перевіряють 

певні математичні компетентності. 

http://testportal.gov.ua/ofzvit/
http://testportal.gov.ua/ofzvit/


ПІДГОТОВКА 

ДО ЗНО 

2020 РОКУ 
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У 2020 році ЗНО з математики 

проводитиметься  за програмами, 

затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки 

України від 26.06.2018 р. № 696 
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від 11.05.2019                   № 635 
 

 

Зареєстровано в 

 Міністерстві юстиції України  

05 червня 2019 р.  

за № 578/33549   
«Деякі питання проведення в 2020 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти» 

Наказ 
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Випускникам  закладів вищої освіти  у 2020 році результати ЗНО з трьох 

навчальних предметів буде зараховано як результати  

державної підсумкової атестації. Вони мають обов’язково скласти ДПА 

у формі ЗНО з математики або історії України (на вибір випускника). 

Учням (слухачам, студентам) закладів професійної (професійно-технічної ), 

вищої освіти, які у 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої 

освіти результати ЗНО, зараховуються як результати державної підсумкової 

атестації. Вони мають обов’язково скласти ДПА у формі ЗНО з математики 

або історії України (на вибір здобувача). 

Державна підсумкова атестація у формі ЗНО 
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Від 09.07.2019                    № 947 

Наказ 

«Про підготовку до проведення в 2020 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти» 
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ЗНО з математики  

у 2020 році відбудеться  

21 травня 2020 року 

ВТ ЧТ СБ 

    

5 7 9 

12 14 16 

19 21 23 

26 28 29 
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Наказ УЦОЯО 
№ 143 від 

16.10.2019 р.  

 

Наказ УЦОЯО 
№ 153 від 

30.10.2019 р.  

Наказ УЦОЯО  

№ 154 від 

31.10.2019 

«Про затвердження Критеріїв оцінювання 

завдань відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю сертифікаційних робіт зовнішнього 

незалежного оцінювання 2020 року»  

«Про затвердження Загальних характеристик 

сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного  

оцінювання 2020 року» 

«Про затвердження Схем нарахування балів 

за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього 

незалежного  оцінювання 2020 року» 
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Сертифікаційна 

робота з 

математики 

містить              

  35  
завдань 

Максимальна 
кількість балів, 

яку можна 
набрати, 

правильно 
виконавши всі 

завдання, – 

       62 

На виконання 

сертифікаційної 

роботи 

відведено             

180  
хвилин 
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Форма/опис 

завдання  
опис 

завдання 

Завдання з вибором однієї правильної 
відповіді(№ 1–20)  

Завдання складається з основи та п’яти варіантів 
відповідей, з яких лише один правильний.                       
Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього 
незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у 
бланку відповідей А. 

Завдання на встановлення 
відповідності («логічні пари») (№ 21–24) 

 Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, 
позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання 
завдання передбачає встановлення відповідності (утворення 
«логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. 
Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО зробив позначки 
на перетинах рядків (цифри від 1 до 3) і колонок (букви від А до Д) у 
таблиці бланка відповідей А. 
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Форма / 
опис 

завдання 

Завдання відкритої форми з короткою 
відповіддю(№ 25–32): 

структуроване завдання (№ 25-27) складається з основи 
та двох частин і передбачає розв’язування задачі. Завдання 
вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього 
незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові 
розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, 
відповіді до кожної з частин в бланку відповідей А; 

неструктуроване завдання (№ 28–32) складається з основи 
та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається 
виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного 
оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, 
записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у 
бланку відповідей А. 

 



ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

37 

Форма / 
опис 

завдання 

Завдання відкритої форми з розгорнутою 
відповіддю (№ 33–35) 

Завдання складається з основи та передбачає розв’язування задачі. 

Завдання вважають виконаним, якщо учасник ЗНО в бланку 

відповідей Б  

- навів усі етапи розв’язання й обґрунтував їх,  

- зробив посилання на математичні факти, з яких випливає те чи 

інше твердження,  

- проілюстрував розв’язання задачі рисунками, графіками тощо. 
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ЗНО 
У процесі визначення результатів 

зовнішнього незалежного оцінювання за 
шкалою 100–200 балів буде встановлено 

поріг «склав/не склав» – мінімальний 
тестовий бал, який за виконання 

сертифікаційної роботи (1-35 завдання) 
може отримати учасник із мінімальним 

рівнем знань.  

На основі тестового бала кожного 
учасника, який подолав поріг «склав/не 

склав», буде визначено його рейтингову 
оцінку за шкалою  

100–200 балів. 

ДПА 
Випускники закладів загальної середньої 
освіти, а також учні (слухачі, студенти) 

закладів професійної (професійно-
технічної), вищої освіти, які обрали 

математику для проходження державної 
підсумкової атестації у 

формі зовнішнього незалежного 
оцінювання, також отримають оцінку 
за шкалою 1–12 балів. У такому разі в 
процесі визначення результату буде 

використано тестовий бал, отриманий 
учасником за виконання завдань № 1–30, 

33, 34. 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 

ЗНО З МАТЕМАТИКИ 
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Робота з програмовими матеріалами 

Тренінги з використанням тестових зошитів 
та бланків відповідей 

Вершина підготовки до ЗНО та ДПА – участь у 
пробному ЗНО та отримання можливості 
корекції підготовки після аналізу результатів 
ПЗНО 

Етапи підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання 2020 року 




