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завідувач відділу математики 

 

СЛАЙД 1    Особливості підготовки здобувачів освіти до ЗНО 

з математики:  проблеми та шляхи їх вирішення. 

 

Навчально-виховний процес не може зводитися до підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання, проте результати ЗНО можуть і 

повинні впливати на якість загальної середньої освіти. 

СЛАЙД 2   

Порівняльний аналіз результатів ЗНО школярів області із результатами 

по Україні показав загальне зниження якості математичної освіти в порівнянні 

з попередніми роками.  

 

СЛАЙД 2 Початковий рівень по області 

 

Результати ЗНО з математики 2019 року свідчать про значні відмінності 

між навчальними здобутками випускників шкіл, а також студентів (слухачів) 

закладів професійної (професійно-технічної) й вищої освіти.  

23% (у 2018 році 26 %) випускників шкіл склали ЗНО з математики на 

початковому рівні, водночас серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти цей показник склав понад 33% (у 2018 році 36%), а у 

студентів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації – 37% (у 2018 році 49 

%). 

СЛАЙД 4 Початковий рівень ЗЗСО( понад 35%) 

Початковий рівень знань показали учні міст та районів (понад 35%): 

Новогродівка, , Родинське , Сіверськ, Великоновосілківський, 

Добропільський, Костянтинівський , Нікольський , Покровський.  

Одна з проблем - формалізм у викладанні предмета математика. Замість 

формування усвідомлених знань по предмету відбувається механічне 

«натаскування» на рішення задач, причому мова йде про завдання, вирішення 

яких засновано на простих алгоритмах. 

СЛАЙД 5  Високий рівень ( більше 160) 

Якщо проаналізувати дані високого рівня, то більше 160 балів отримали 

27%  (у 2018 році 18%) випускників закладів загальної середньої освіти, 3% – 

студентів закладів вищої освіти (6,% у 2018 році), 0% (у 2018 році 0%) – учнів 

(слухачів, студентів) закладів професійно-технічної освіти. 

СЛАЙД 6  Високий рівень ЗЗСО отримали ( більше 30%) 

Більше 30% учасників отримали високі результати ЗНО з математики 

(більше 160 балів) у містах Маріуполь , Краматорськ, Слов’янськ , Дружківка 

, Бахмут , Селидове  

. 

 

 



 

 

 

 

СЛАЙД 7  Високий рівень ЗЗСО отримали ( менше 10%) 

 

Менше 10% отримали райони та ОТГ: Добропільський, Нікольський, 

Олександрівський , Покровський , Ясинуватський , Шахівська , Черкаська ОТГ 

.  

Випускники ЗЗСО у містах краще підготовлені до тестування з 

математики, ніж у сільських районах. Дуже цікавий факт: розрив між 

результатами ЗНО в місті і селі. Наприклад, в Маріуполі високий результат 

отримали 33% випускників, а в районі Нікольський, який наближен до нього, 

зовсім інший результат – 5%.  

Які причини таких результатів: 

 нестача фахівців в сільських школах (інколи одна й та сама людина викладає 

по два, а то і по три предмета одразу); 

 відсутність мотивації в учнів, батьків, які не бачать цінності в гарній 

шкільній освіті. 

СЛАЙД 8 Профілі навчання (більше 160 балів). 

У розрізі профілів навчання за шкалою 100-200 балів: кращі результати 

(більше 160 балів) отримали учні фізико-математичного (57 %; у 2018 році 55 

%) та математичного (48%; у 2018 році 34%) профілів, з інших - 

багатопрофільні (41%; у 2018 році 32%).  

СЛАЙД 9 Високі результати ( профільні класи)  

Найкращі результати (від 180 до 200 балів) показали учні профільних класів 

міст Краматорська, Маріуполя ,Слов’янська (майже 50%), більше 25% 

отримали учні профільних класів міст Бахмут, Добропілля,  Дружківка. 

Нажаль, учні профільних класів в районах і ОТГ високих результатів не 

показали. Це очікувано. 

 по-перше, в міських ліцеях й гімназіях більш вмотивовані учні, тому й 

результати у них кращі.  

 по-друге, знову кадрове питання: нестача фахівців в сільських школах.  

Тому учням районих шкіл необхідно використовувати можливості он-лайн 

платформ (Єдюгет,Prometheus, EdEra, «Освіта-Онлайн», Академія тощо). 

Вважаю, що і вчителям цих шкіл буде корисно і цікаво пройти дистанційні 

курси на цих платформах. 

СЛАЙД 10 Не подолали поріг ( профільні класи)  

Але в той же час 7 % (у минулому році 10 %) учнів математичного 

профілю не подолали поріг (здав/не здав). У розрізі міст/районів випускники 

класів математичного профілю м. Родинське, Селидове, Торецька, 

Бахмутського  та Олександрівського  районів не подолали поріг. Це говорить 

про недостатній рівень професійної компетентності вчителів, які працюють в 

цих профільних класах, та про низький рівень базових знань учнів, які 

прийшли в десятий клас. 

 



 

 

 

 

 

СЛАЙД 11 Не подолали пороговий бал (ЗВО, ЗПТО, ЗЗСО) 

Не подолали пороговий бал «склав/не склав» 12% учасників тестування 

з математики закладів загальної середньої освіти, 23% – студентів закладів 

вищої освіти, 59% – учнів (слухачів, студентів) закладів професійно-технічної 

освіти. Відповідно ці учасники не мають результатів за шкалою 100-200 балів. 

СЛАЙД 12 Не подолали пороговий бал ( 40 % ЗЗСО) 

Більше всього учнів, які не подолали поріг, у містах (40% і більше): 

Білицьке , Гірник Красногорівка , Родинське .  

Вважаємо, що основними причинами прогалин у математичних знаннях 

та вміннях є: 

 низький базовий рівень учнів, що йдуть в 10-ті класи; заклади 

професійно-технічної освіти; 

 відсутність деяких тем ЗНО у програмі рівня стандарту (наприклад 

завдання з параметрами);  

Зниження якості математичної освіти пов'язане з тим, що зросла кількість 

учасників ЗНО за рахунок випускників закладів вищої освіти і ПТУ. Другий 

рік поспіль демонструють гірші результати ЗНО випускники закладів 

профосвіти. Високий результат у випускників гімназій, ліцеїв саме вони 

підвищують загальний результат в області. 

Отже, ддоцільно виробити стратегію підготовки, у якій можна виділити 

кілька етапів. 

 

Слайд 13. Стратегія підготовки до ЗНО 

 По-перше ознайомлення з основними нормативними документами, 

технічними характеристиками тесту з математики. 

 Наступним кроком повинна стати діагностика рівня знань учня, для 

якої можна використовувати зразки тестів минулих років або взяти 

участь у тренінгових онлайн-тестуваннях, провести моніторинг.  

 Третім етапом є цілеспрямована підготовка до незалежного 

оцінювання, повторення тем та розділів, з яких виникають труднощі. 

 Останнім етапом підготовки має бути підведення підсумків, 

створення позитивного психологічного настрою у вступника, для 

цього залучати психологів школи.  

Успішне складання ЗНО залежить від багатьох чинників. Не останнім 

тут є і спосіб життя, і атмосфера у сім’ї учня, бажання отримати позитивний 

результат. Тому потрібно постійно вести інформаційно - роз’яснювальну 

роботу з батьками одинадцятикласників.  

Слайд 14 Формулу успішного проходження ЗНО 

Формулу успішного проходження ЗНО з математики можна орієнтовно  

виразити так: «систематизовані знання + сформовані предметні 

компетентності + досвід роботи з тестами».  

 



 

 

 

 

 

Слайд 15  На що ж треба звертати увагу під час підготовки учнів до ЗНО з 

математики? 

На що ж треба звертати увагу під час підготовки учнів до ЗНО з математики? 

 Збільшити години на математику за рахунок варіативної складової.  

Впроваджувати факультативні курси з математики 

 Усунути використання різноманітних довідкових матеріалів або шпаргалки 

при виконанні контрольних робіт.  

 Приділити більше уваги темам, які завжди  викликали труднощі у учнів 

(комбінаторика, тригонометрія, теорія ймовірностей тощо). 

 Під час виконання завдань ЗНО з математики учням дуже важливо  

дотримуватися регламенту часу, швидко переключати увагу з однієї теми на 

іншу. Тому цих принципів потрібно чітко дотримуватися і під час 

проведення поточного і проміжного контролю. Учні повинні звикнути до 

того, що на ЗНО мають важливе значення не лише їхні знання, а й 

організованість, уважність, уміння зосереджуватися.  

Слайд.16 Завдання всіх учителів - не лише породити, а й закріпити  думку. 

Отже, для учня випускника важливо усвідомлювати, що його здібності 

й освіта становлять цінність насамперед для нього самого. Завдання всіх 

учителів - не лише породити, а й закріпити цю думку. 

Слайд 17. Дякую за увагу 

 


