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“Про затвердження Порядку визначення результатів
зовнішнього
незалежного
оцінювання”
(від
16.03.2015р. №300)

“Про затвердження Календарного плану підготовки та
проведення в 2016 році зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти” (від 05.11.2015р.
№1143)

Наказ
“Про
перевірку
завдань
відкритої
форми
в
УЦОЯО
сертифікаційних роботах учасників зовнішнього
незалежного оцінювання у 2016 році” ( від 01.03.2016
р. №45)

Особливості ЗНО з математики 2016 р.
•Зміст роботи визначався на основі Програми зовнішнього незалежного
оцінювання з математики для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на
основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і
науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121 )
• Результат зовнішнього незалежного оцінювання з математики
зараховується як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень
повної загальної середньої освіти: (ДПА оцінюється за 12-бальною шкалою,
результат ЗНО - за 100-бальною);

ДПА: завдання № 1 – 28, 31, 32
(28 завдань + 2 завдання з розгорнутою відповіддю = 30 завдань)

+
ЗНО: завдання № 29, 30, 33
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно
виконавши всі завдання (№ 1 – 33) сертифікаційної роботи
з математики – 62

Перевірка завдань відкритої форми
* Інструкція щодо перевірки виконання завдань відкритої
форми з розгорнутою відповіддю зовнішнього незалежного
оцінювання з математики (від 01.03.2016р. №45):
- загальна процедура перевірки;
- перевірка бланка, на якому відсутні записи.
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Кількісний аналіз виконання завдань ІІІ частини

Усього опрацьовано 3571 робіт . З них:
-1622, що становить 45% чистих бланків;
-1949 робіт, що становить 55% бланків, які
містять відповіді.

Завдання 31: Побудуйте графік функції

. Користуючись
графіком, визначте область значень цієї функції.

Розв'язання. Знайдемо область визначення функції
2
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Спростимо функцію: y 


x 1
x 1
 x  2, якщоx  1.

Визначимо значення функції y= х - 2 в точці х= - 1: у(-1) =-3.
Визначимо значення функції у= 2 – х в точці х= - 1:

у(-1) =3.

Будуємо графік функції:

Областю значень даної функції є проміжок (-3;+∞).
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1. Якщо учасник правильно записав розклад виразу х  х  2 на множники,
то він отримує 1 бал.
2. Якщо учасник правильно розкрив модуль ( можливо без урахування області
визначення функції), то він отримує ще 1 бал.
3. Якщо учасник правильно побудував графік функції
, то він отримує
ще 1 бал.
4. Якщо учасник правильно визначив область значень заданої функції, то він
отримає ще 1 бал.
Зауваження.
1. Якщо учасник лише правильно знайшов нулі тричлена х2  х  2 і зазначив,
що х≠-1, то він отримає за все завдання 1 бал.
2. Якщо учасник не навів розклад квадратного тричлена х2  х  2 на множники,
але правильно отримав функції у=х-2 та у=2-х, то за пунктом 1 схеми він
отримає 1 бал.
3. Учасник може вказати проміжки, на яких він розкриває модуль, в
аналітичному вигляді або на графіку
2

Коментарі:
(Свириденко Олена Леонідівна, вчитель математики Кіровоградського
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1. Неправильно виконаний розклад квадратного тричлена х2 – х – 2 на
множники.
В деяких роботах були правильно знайдені корені квадратного тричлена, але
розклад на множники був взагалі відсутній або записаний невірно.
2. Некоректно виконане розкриття модуля виразу в знаменнику.
При перевірці експерти стикались з ситуаціями, коли учнями не вказувались
проміжки, на яких відбувається розкриття модуля (х > –1 і х < –1) або в
результаті були отримані помилкові вирази. В такому випадку такі дії
вважалися некоректними. Звичайно, що такі помилки пов’язані з тим, що
учень не розуміє означення модуля та не володіє алгоритмом розкриття
модуля виразу.
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3. Невірно побудований графік.
Здавалося подальше просування до третього пункту є послідовним і таким,
що
неможливе без попередніх двох, але в багатьох роботах графік був побудований вірно
без виконання дій, зазначених в п.1 та п.2. Про способи мислення учнів в таких
випадках можна тільки здогадуватись: визначення проміжків, на яких існує функція та
шляхом пробних точок побудова графіка. Деякі роботи учнів містили зображення
графіка квадратичної функції і функції, що стоїть у знаменнику (мабуть поштовхом до
цього був квадратний тричлен, записаний в чисельнику аналітичного задання функції).
Були помилки в зображенні графіка, що відносяться до загальноприйнятих позначень
точок розриву та прямої х = –1 , що ділить область визначення на дві частини. Деякі
учні намагалися побудувати графік функції за допомогою похідної. Але така спроба не
привела до бажаного результату, тому що диференціювання функції, що містить
модуль все одно приводить до правильного його розкриття.
4. Неправильно визначена або записана відповідь.
Якщо розв’язання завдання було правильним, то це не давало гарантії для отримання
1 балу за п. 4. Найчастіше зустрічалися помилки щодо визначення області значень
шляхом «зчитування» інформації з графіка: або заміна області значень на область
визначення функції, або неуважність при знаходженні значення функції при х = –1, або
в запису відповіді є грубі помилки.

Завдання 32:Основою піраміди SABCD є ромб ABCD, більша діагональ якого AC
=30. Грань SBC є рівнобедреним трикутником(SB=SC) і перпендикулярна до площини
основи піраміди. Ребро SC нахилено до площини основи піраміди під кутом 300.
Визначте кут між площинами (SAD) і(ABC), якщо висота піраміди дорівнює 5.
Розв'язання. Оскільки (SBC)  (ABC), то висота SO трикутника SBC перпендикулярна площині (ABC)
і є висотою піраміди, отже SO=5 і SCO=300. OC= SOctg300=5 3 . Оскільки SO –медіана,
то BC=AB=AD=DC=10 3 , L – точка перетину діагоналей ромба.
У прямокутному трикутнику BLC: CL=АС/2=15, ВС= 10 3 , BL= 300  225 = 5 3 .
Отже, BD=2BC =10 3. Оскільки BC=BD=DC, то
3
трикутник BDC є рівностороннім. Тоді висота DO= BC 3=10 3 2 =15.
2

Оскільки OD  AD і SO  (ABC), то SD є похилою до (ABC), SD  AD,
 SDO – кут між площинами ( SAD) і ( ABC).
У прямокутному трикутнику SOD відомі катети SO =5 і DO=15.
SO
1
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3
1
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Відповідь: arctg1 .
3

Тоді tg SKO=
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доцент кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного
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1. Не враховано той факт, що грань SBC перпендикулярна до площини основи, вершина S
проектувалася у точку перетину діагоналей основи (на рисунку – точку L) і, відповідно,
кут між ребром SС і основою ABCD визначався як кут SCL. Уся задача після цього
(частково чи повністю розв’язана) оцінювалася у 0 балів, як така, що не відповідає умові.
2. Якщо ж рисунок виконано правильно і отримано, що висота SО грані SBC є висотою
піраміди та кут нахилу ребра SC до основи є кут SCB, то у значній частині робіт не
враховувався той факт, що в основі піраміди лежить ромб, а не квадрат, а тому:
а) при відшуканні лінійного кута двогранного кута при ребрі AD з точки О проводився
перпендикуляр до AD, який був паралельним до сторони ромба і з’єднував середини
протилежних сторін. Таким чином, не було потреби шукати висоту ромба і
тригонометрична функція (тангенс) потрібного кута шукалася як відношення довжини SО
до сторони ромба, а не до висоти.
б) міркування були такими: SО – висота піраміди (перпендикуляр до площини основиABCD),
пряма СD лежить у площині основиABCD, а тому ребро SC перпендикулярне до СD (це
неправильно; якщо припустити, що це правильно, тоді проекція ОС похилої SC
перпендикулярна до СD, а тоді це означало б, що кут С у ромбі прямий, тобто ромб є
квадратом, а це неправильно, враховуючи співвідношення між стороною ромба 5√3 см і
діагоналлю 30 см). Далі розглядався прямокутний трикутник SCD (насправді він не
прямокутний), шукалися його елементи і усі послідуючі висновки були неправильними.
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3. У деякій частині робіт, де усі геометричні міркування були

правильними допускались помилки: а) арифметичні типу
300–225=85, а треба 75;
б) неправильне використання тригонометричних функцій
(шукалися інші тригонометричні функції, наприклад,
косинус потрібного кута, але шукався косинус як
відношення гіпотенузи до прилеглого катета, а не навпаки;
в) зустрічалися відповіді типу arcctg 3 + πk, arctg ⅓ + πk, де
k– ціле число, що теж є неправильним.
4. Багато робіт, у яких не обґрунтовувався лінійний кут
двогранного кута при ребрі АD, що приводило до втрати
одного бала (пункт 2 схеми оцінювання).

Завдання 33. Розв'яжіть рівняння

залежно від значень

параметра а

1
2
Отже, якщо а ≠ , а ≠ 1 і а ≥ 0, то рівняння має два корені х1 = −2а та х2 = 4 − 2а
3
3
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Причини, які впливають на
якість знань учнів з математики
• обмежена кількість годин, відведених навчальними
планами на вивчення математики в 5-11 класах;
• відсутність розгалуженої мережі профільних та
спеціалізованих
класів
природничо-математичного
спрямування,
факультативів, спецкурсів, курсів за
вибором, гуртків, що позбавляє можливості повною мірою
реалізувати зміст варіативної складової навчального
плану;
• відсутність системи у забезпеченні шкіл підручниками,
тому дітям доводиться опановувати предмет за
підручниками різних авторів
протягом вивчення курсу
математики у 5-11 класах.

Пропозиції:
Управлінням освіти районних ( міських) державних адміністрацій
• - розширити мережу профільних та спеціалізованих класів математичного
напрямку, а також факультативів, спецкурсів, гуртків тощо;
• - оновити технічне забезпечення робочого місця вчителя та учня.
Методичним кабінетам
• систематично вивчати та аналізувати стан викладання математики в
школах району (міста);
• провести глибокий аналіз результатів ЗНО та причин низьких результатів.
Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
• задля формування загальноосвітніх умінь і навичок у 2-11 класах ввести
спецкурс «Логіка»

пропозиції
•
•
•
•

•
•

Вчителям:
У шкільній практиці поширеними є завдання з вибором однієї правильної
відповіді. Збірники, в яких можна знайти зразки завдань,повинні бути
обов’язково затверджені МОНУкраїни.
здійснити глибокий аналіз завдань зовнішнього незалежного оцінювання за
попередні роки, поряд з традиційними формами перевірки знань, умінь і
навичок учнів використовувати тестові форми контролю;
звернути увагу на розв’язання задач практичного змісту;
більше уваги приділяти змістовому розкриттю математичних понять,
розв’язуванню текстових задач за допомогою складання рівнянь та систем
рівнянь, задач на відсоткові розрахунки, вміння працювати з графіками,
користуватись кількісною інформацією;
вчити учнів вибирати раціональний спосіб розв’язання вправ, акцентувати
увагу на основному у розв’язанні завдання;
опрацювати програму зовнішнього незалежного оцінювання з математики
розроблену з врахуванням вимог чинних програм для 5-11 класів.

Пропозиції
Учням:
• Оскільки під час тестування заборонено
користуватись калькуляторами, таблицями потрібно
звернути увагу на культуру обчислень та
раціонального рахування.
• необхідно вчитись «спіральному» принципу
виконання завдань;
• дотримуватись чіткості і правильності у побудові
малюнків до задач;
• уважно читати завдання, щоб правильно записати
відповідь;
• звернути увагу на пояснення до геометричних
завдань; аналізувати умову стереометричної задачі;
• взагалі більш відповідально відноситись до вивчення
математики в школі.

