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Основні поняття педагогічного оцінювання.  
Міжнародні дослідження з оцінювання. 

 
І.Б.Гарус, методист відділу 

 природничо-математичних дисциплін ПОІППО 
 

Специфіку педагогічної науки та її самостійність визначають її 
особливою функцією — створюванням педагогічної системи як 
системи управління педагогічним процесом. Властивостями та 
особливостями педагогічної системи, що склалася, можна пояснити 
будь-які успіхи й недоліки навчальної та виховної роботи як окремих 
викладачів, так і навчальних закладів в цілому. З іншого боку у складі 
системи "навчальний заклад" можна виділити окремі взаємодіючі 
підсистеми: адміністративну, педагогічну, дидактичну тощо. Кожна з 
них вносить свій внесок до загального процесу діяльності 
навчального закладу, але стрижнем його діяльності є дидактична 
система, у межах якої безпосередньо відбувається перехід від 
вступника до випускника. 

 
Поняття дидактичної системи 

Педагогічну діагностику розглядають як невід'ємний компонент 
педагогічної діяльності, 
оскільки процес навчання 
та виховання потребує 
оцінювання, аналізу та 
корегування. І лише у 
другій половині XX 
століття вона почала 
виокремлюватися у 
самостійний науковий 
напрям, який базується на 
певних науково 

обґрунтованих закономірностях, отримала власний понятійний 
апарат, специфічні задачі та методи аналізування. 

Педагогічна діагностика є сукупністю методів вимірювання та 
оцінювання кількісних та якісних показників успішності навчання. Ці 
методи спрямовані на оптимізацію навчального процесу, 
диференціацію осіб, та на вдосконалення навчальних програм. 

Результат навчання учнів (студентів) визначають успішністю 
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або компетентністю. Під успішністю навчання розуміють ступінь 
досягнення навчальної мети особою, яка навчається. Під 
компетентністю — здатність особи задовольняти особисті й суспільні 
вимоги та здійснювати певну діяльність. 

Термінологічний апарат 
Основні поняття, якими користується педагогічна діагностика, 

сформовані західною педагогікою і, на жаль, ще не мають точного 
еквіваленту українською мовою. Це перш за все такі поняття як 
evaluation (оцінювання), assessment (оцінювання), measurement 
(вимірювання), testing (тестування). 

Дамо визначення кожному з означених понять. 
Оцінювання (evaluation) — це процес формулювання висновків 

на основі порівнювання кількісних показників, отриманих з різних 
джерел, зі стандартами. Здійснюється, як правило, для 
вдосконалювання програм, зокрема програм навчання. Оцінювання 
поділяється на: 

формуюче (formative) та підсумкове (summative); оцінювання 
результатів та процесів.  

Оцінювання (assessment) — це процес обробки (систематизація, 
аналізування, узагальнення тощо) чисельних показників, які виміряні 
відповідно до певних правил. 

Вимірювання (measurement) — це процес присвоювання 
числового значення певній властивості особи відповідно до її 
кількісного прояву із застосуванням чітко визначених правил 
вимірювання. 

Існують такі типи вимірювань: номінальне, порядкове, 
інтервальне, пропорційне; нормо-орієнтоване, критеріально-
орієнтоване. 

Тестування (testing) — це метод вимірювання певних 
властивостей особи за допомогою тесту. 

Тест (test) — це сукупність тестових завдань (item), які підібрані 
за певними правилами для вимірювання певної властивості. 

 
Міжнародними опитуваннями. 

Перші міжнародні опитування започатковані корпорацією 
Сагпе-gy Corporation, Нью-Йорк, у 1931р. 

Власне термін "педагогічне оцінювання" походить від 
французького слова "docimologie", що утворено від грецьких: 
"dokimazo"(перевіряти) + "logos"(обговорювати), і введений вперше 
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французьким вченим X. Пьєро. 
У 1805 р. Ф. Лакруа писав про методи оцінювання з математики 

у Франції: "Усне оцінювання є відтворенням фактів та принципів, 
вивчених напам'ять. 

Час і зусилля витрачаються учнями на підготовку до іспитів 
для того, щоб одразу відповісти про все, що вони вивчили. 

Монотонність повторювання може спричинити відразу та 
призвести до забування всього вивченого одразу після іспитів". 

Прикладом з далекої історії є Бостонське опитування (1840 р.): 
530 студентів, різні предмети. 

Основна мета: продемонструвати ефективність роботи 
масачусетських шкіл. 

Приклади запитань: 
Що ви розумієте під поняттям "Норманське завоювання "? 
Чому дорівнює квадратний корінь 5/9? 
Назвіть головні озера Північної Америки. 
Поясніть принцип дії гідростатичного преса. 
Які причини сонячного затьмарення ?  
У 1892 році Дж. М. Райс відвідав 36 міст у Сполучених Штатах 

Америки та провів опитування 1200 вчителів початкових шкіл => 
"недосконалі програми, механічні вправи". У 1895 році він провів 
опитування 16000 учнів і зробив висновки про "марність вдовбування 
орфографії". Після цього Райс протестував 13000 учнів з арифметики 
та 8300 учнів з відтворювання тексту. 

Існує "два основних підходи до оцінювання освітніх досягнень: 
якісний та кількісний. Перший зосереджується на причинах та 
принципах, другий — на результатах та фактах... Звичайно, якісний 
підхід не визнає числового оцінювання, а визнає лише судження. 
Проте, кількісний підхід може забезпечити судженням більшу 
об'єктивність і прагне до ефективності освіти.  

Сучасну ситуацію у сфері оцінювання представлено схематично 
таким чином: 
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Наведемо декілька прикладів застосування педагогічного 
оцінювання у різних країнах. 

 
Італія 

Випускні іспити проводять в усіх середніх школах ("esami di 
maturita"). Шкільний атестат зрілості дає вільний доступ до вищої 
освіти. 

Спеціалізація середніх шкіл різна; на іспитах тестують різні 
предмети, але використовують однакові тести (завдання) для всієї 
країни, затверджені Міністерством освіти Італії. 

Оцінювання проводять місцеві екзаменатори і лише один 
зовнішній інспектор. 

Для написання екзаменаційного твору ("tema") надають 6 годин. 
На екзамені пропонують приблизно 10 різних завдань (9—10 

сторінок оригінальних документів та художніх текстів). 
Ніяких вказівок щодо виставляння балів не надають. 

 
Нідерланди 

До проведення національних іспитів Міністерством освіти 
залучають Національний інститут педагогічного вимірювання 
(СІТО), який і розробляє тести. 

Знання учнів оцінюють відповідно до цілей навчання. Для 
порівнювання результатів з національними нормами багато шкіл 
використовує застандар-тизовані тести, розроблені СІТО. 

По закінченні другого етапу середньої освіти (вік 16—18 років) 
проводять державні іспити на отримування атестату про шкільну 
освіту. 

До процесу оцінювання СІТО залучає вчителів та забезпечує 
повний набір тестів. 

США і Європа. Загальне порівняння 
Нижче наведено порівняння двох підходів до застосування 

національних тестувань: американського і європейського 
Америка  Європа
Незалежні  Визнання авторитету  
MCQ (багатовибіркові 

)
CRQ (завдання зі сконструйованими 
і і )Закриті  Відкриті  

Приватні  Публічні
Тести досягнень Тести універсальні
Наука  Мистецтво
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Міжнародні дослідження з оцінювання 

 

ІЕА TIMSS 2003 (Міжнародна асоціація з оцінювання 
навчальних досягнень, Третє міжнародне дослідження з оцінювання 
якості математичної та природничо-наукової освіти 2003): 

Залучено 50 країн. 
Проводиться у 1995, 1999, 2003, 2007 роках. 
Залучені учні 4 та 8 класів. 
Використовують змістові та когнітивні домени (сфери). 
Групи питань були спеціально відібрані та довільним чином 

розкидані по буклетах. 
Процедура вимірювання характеризується: однаковим часом, 

іструментами, адміністративними умовами, методами виставляння 
балів (кодування), засобами зберігання інформації. 

Система оцінювання є бальною і однаковою, як за короткі, так і 
за довгі відповіді. Використовують систему кодування. Оцінювання 
спирається на базу даних тестів, що пройшли попередню апробацію. 
Система тісно пов'язана з класифікацією оцінювання за навчальними 
цілями. 

OECD PISA 2000 (Організації з економічного співробітництва та 
розвитку, Міжнародна програма оцінювання освітніх досягнень учнів 
у сфері функціональної грамотності 2000). 

Залучено 43 країни. 
Беруть участь учні віком 15 років. 
Оцінюють різні домени (грамотність читання математична 

грамотність, природничо-наукова грамотність), кожні три роки цикл 
повторюють. 

Використовують методи оцінювання PISA. 
Наголос роблять на знаннях та уміннях, що є необхідними для 

повноцінної участі у суспільному житті. 
Використовують бланкове тестування (з олівцем) -2 години. 
Застосовують питання закритого та відкритого типу 

(MCQTaCRQ). 
Питання об'єднані у групи на основі ситуативної задачі, що 

змальовує реальну ситуацію. 
Різні студенти отримують різні варіанти тестових завдань. 
І насамкінець, наведено цитату, яка фактично визначає зміст і 

місце у навчальному процесі основних понять розглянутих нами: 
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Вимірювання-права рука навчання. 
Без вимірювання не може бути оцінювання. 
Без оцінювання не може виникнути 
Зворотній зв’язок з навчанням. 
Без зворотного зв’язку не має 
Інформації про досягнуті результати. 
Без інформації про досягнуті результати 
Не може виникнути систематичного навчання. 

1973, Парнелл 
Література: 

1. Аванесов В.С. Композиція завдань у тестовій формі. //Вісник 
ТІМО (тестування і моніторинг в освіті). №4 Квітень 2007. –
с.34-39 

2. Бродський Я., Павлов О. "Управління якістю математичної 
освіти на засадах моніторингових досліджень". Управління 
освітою. Видавництво "Шкільний світ", 2001, №23-24. 

3. Зайчикова Т.Н. Формирование системы мониторинга уровня 
предметных знаний учащихся//Стандарты и мониторинг в 
образовании, 2000, №3 

4. Майоров А.И //Мониторинг социальной эффективности и 
условия деятельности образовательных систем. //Школьные 
технологии,1999, №5. 

5. . "Математика в школі", №4- 1998, №3-2001, 2002, №6-2006 
6. Матеріали науково-практичної конференції «Концептуальні 
засади розвитку шкільної математичної освіти».- Вижниця: 
Черемош, 2005.-252 с. 

7. Методологія проведення моніторингових досліджень та 
створення стандартизованих вимірників рівня навчальних 
досягнень з математики. Матеріали всеукраїнської науково-
методичної конференції.-Донецьк: ДонНУ, 2002 

8.  Основи педагогічного оцінювання. Частина ІІ. Практика: 
Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для 
педагогічних працівників. – К.: Майстер-клас, 2005. 

9.  Ірина Є. Булах. Загальні принципи оцінювання успішності 
навчання. 
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Створення тестових завдань 
 

Ю.В.Петренко, вчитель математики  
Новокочубеївської загальноосвітньої 

 школи І-ІІІ ступенів Чутівського району 
 

Підготовка якісних тестових матеріалів — це не ремесло, а 
мистецтво, і підготувати якісні тестові матеріали можуть тільки 
справжні майстри цієї справи. Дбаючи про системну підготовку таких 
фахівців, Полтавський обласний інститут післядипломної освіти 
педпрацівників ім. М.В. Остроградського проводить різноманітні 
заходи щодо вивчення основ педагогічного оцінювання та 
впровадження тестування у навчальний процес. 

Тестування має досить міцну підставу для свого розвитку: 
інформаційні системи й технології, спеціальна підтримуюча наука 
тестологія, сучасні методи прийняття й аналізу рішень, соціальне 
замовлення й мотивація на оцінювання загальнодержавних вимог 
навчання, і якості знань, необхідність об'єктивної оцінки знань учнів, 
розвиток засобів самонавчання й самовиховання, актуальність 
інтегрування у світові освітні структури та інше. 

Для використання комп'ютерного тестування є широкі 
можливості. Цілком реальним є створення комп'ютерної технології 
повноцінного тестування з системою оперативної перевірки й 
інформування про результати. Можливе повне виключення ручної 
перевірки учнівських робіт, а отже, і ліквідація всіх механізмів 
необ'єктивності «людського фактора». 

Цілком можливо вирішити найскладніше питання тестування - 
розробку банку тестів з різних предметів. Причому тести зобов'язані 
«уміти» перевіряти не тільки всі основні компоненти класичної 
тріади навчання «знання - уміння –навички », але й, що 
найголовніше, здатність, готовність до їхнього застосування, тобто 
забезпечувати сучасну технологію навчання: «знання - уміння й 
навички (технології) - актуалізація (застосування, одержання) знань». 

Завдання у тестовій формі є не тільки частиною тестового 
процесу, а й частиною ширшого освітнього процесу в цілому. Вони ж 
стали і найбільш затребуваними та ефективними у практиці 
застосування нових освітніх технологій. Завдання в тестовій формі 
змінять навчальний процес у бік поліпшення спеціально 
організованої самостійної роботи, актуальність якої тепер краще 
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усвідомлюється у зв'язку зі входженням освітніх систем у 
Болоньський процес. Саме за допомогою завдань у тестовій формі 
можна створити сучасні навчальні системи, що спираються на 
філософію конструктивізму. 

Завдання в тестовій формі є не тільки засобами контролю знань; 
вони є тими пізнавальними формами, від правильного застосування 
яких залежить майбутнє освіти. У сучасних освітніх системах вони 
стають головним засобом автоматизованого навчання і розвитку 
мільйонів учнів за кращими освітніми програмами. Лідерство в 
освітньому просторі можуть забезпечити тепер тільки ті країни, 
які націлені на масоване використовування навчального потенціалу 
завдань у тестовій формі. За ними навздогін підуть ті країни, які не 
захочуть зникнути з карти світу. Такою справді фундаментальною є 
роль якісних завдань у тестовій формі. 

Завдання в тестовій формі характеризується як педагогічний 
засіб не тільки контролю рівня підготовленості, а й навчання і 
розвитку особистості. Такому завданню притаманна низка 
властивостей: 

— стислість; 
— технологічність; 
— визначеність мети; 
— логічна форма вислову; 
— визначеність місця для відповіді; 
— однаковість правил оцінювання відповідей; 
— правильність розташування елементів завдання; 
— однаковість інструкції для всіх випробовуваних; 
—  адекватність інструкції формі і змісту завдання.  
Хоча мистецтво розробки тестів має тисячолітню історію, у наш 

час у нього з'явився новий імпульс, пов'язаний із розвитком освітніх 
технологій. При наявності достатньої бази тестів, надійної 
комп'ютерної тестуючої інструментальної системи й оперативного 
комп'ютерного зв'язку тестування може стати одним з найбільш 
ефективних засобів підсумкової перевірки знань.  

Основні питання, які мають відношення до якості тестових 
завдань – це принципи або правила створювання тестових завдань, 
формати завдань, технологія створювання і технічні дефекти. 
Зупинимося на кожному з цих питань окремо. 
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Правила створювання тестів 
 

Обов’язкові правила 
 Тест повинен бути валідним. 
 Тест повинен мати необхідний і достатній рівень складності. 
 Тест повинен бути об'єктивним і надійним. 
 Тест повинен бути стійким і мати шкалу. 
 Тест повинен бути репрезентативним. 
 Тест повинен бути значимим і дискримінантним. 
 Тест повинен бути достовірним, науковим, несуперечливим. 

 
Рекомендовані правила 

 Тест повинен розроблятися вчителем-методистом або групою 
вчителів - предметників у повній відповідності з обов'язковими 
правилами. 

 Тестове завдання повинне бути сформульоване ясно й чітко, не 
допускати двозначного тлумачення й сприяти формулюванню 
правильної відповіді. 

 Кожне завдання тесту повинне бути функціонально завершеним, 
тобто перевіряти конкретне знання, уміння або навичку. 

 Бажано використати просту граматично правильну стверджувальну 
форму завдання у вигляді однієї пропозиції з 5-20 слів. 

 Якнайрідше використовувати «нестрогі» слова типу «іноді», «часто», 
«завжди», «всі», «ніколи», «великий», «невеликий», «малий», 
«багато», «менше», «більше» і граматичні звороти на зразок: «Чому 
не може не...», « чи правда, що ...», « чи можливо...», подвійні 
заперечення і т.д. 

 Відповіді повинні містити не більше 2-3 ключових слів за умовою 
питання. 

 Бажано будувати відповіді однакової форми й довжини. 
 Числові відповіді бажано впорядковувати за зростанням або 
убуванням, а якщо відповідь легко обчислити, то вона не повинна 
бути зазначена першою. 

 Необхідно виключити можливість вибору правильної (або 
неправильної) відповіді інтуїтивно або асоціативно. 

 Відповіді повинні бути незалежні, однаково привабливі для вибору, а 
вплив ймовірності вгадування правильної відповіді на загальний 
результат тестування повинен бути якнайменшим. 

 Якщо тестове завдання розраховане на розуміння абревіатур і 
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скорочень, то в умові й дистракторах тестового завдання вони 
можуть бути присутніми. 

 У кожному завданні дистракторів повинно бути від 3 до 5. 
 Всі дистрактори повинні бути підібрані грамотно, уміло, без 
підступів, але не довільно, а відповідно до типових помилок, що 
допускають учні щодо цього завдання. 

 Жоден дистрактор не стає правильною відповіддю при зміні 
припустимих умов завдання. Аналогічно - правильна відповідь 
ніколи не може стати неправильною. 

 Повторювані слова й словосполучення у відповідях повинні бути 
виключені й перенесені в основну частину умови. 

 З відповіді до одного тестового завдання не можна одержувати яким-
небудь чином відповідь до іншого завдання, 

 Завдання повинне бути детермінованим. 
 Ні за яких умов завдання не повинне припускати наявність знань, що 
виходять за межі навчального матеріалу, програми. 

 Кількість тестових завдань у тесті (довжина тесту) повинна складати 
30-50. 

 Довжина тесту (тобто кількість завдань) повинна бути більшою за 
кількість запитань, що пропонуються при тестування. 

 Середній час тестування повинен становити 10-15 хвилин. 
 Більшість завдань у тесті повинні мати закриту форму. 
 Тест повинен складатися з мінімальної кількості завдань, достатніх 
для повного визначення рівня навчання. 

 Завдання в тесті повинні бути впорядковані щодо зростання рівня 
складності. 

 Оцінку результатів тестування краще робити балами. 
 Будь-яке тестування повинне закінчуватись не тільки виставлянням 
оцінок (балів), але й аналізом результатів тестування, виявленням 
рівня навчання і якості тестування. 

 Необхідно вживати заходи до мінімізації «привабливості» 
використання шпаргалок, списування й відповідей «навмання», тому 
що ймовірність вгадування є високою й становить 0,2—0,25. 

 Складність тесту не можна «підвищувати» уведенням додаткових 
фраз у питання тестового завдання. 

 При формуванні тестів корисно проводити пробне тестування з 
метою визначення рівня знань учнів. 

 При визначенні структури тесту важливо використати статистичні 
методи визначення граничних значень. 
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 Якщо тестування проводиться в системі оцінок із двома варіантами 
відповідей («так», «ні»), то й результат тестування повинен бути 
оцінений у полярній шкалі: «залік - не залік», «атестований - не 
атестований», «зданий - не зданий». 

 Учні, що мають однаковий і достатній досвід роботи з тестами, 
повинні перебувати в однакових умовах. 

 Тільки грамотні, цікаві питання й ситуації можуть викликати в учня 
прагнення відповісти, а не підібрати відповідь. 

 
Формати завдань 

1. Одиночний вибір  

 
 

2. Багатоваріантний вибір 

 
 

3. Коротка відповідь 

 
 
4. Впорядкування об’єктів 
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5. Співставлення елементів 

 
 

6. Комбінована 

 
 
Більш детальну інформацію про формати тестових завдань 

можна прочитати у книзі «Основи педагогічного оцінювання. 
Частина І. Теорія: Навчально-методичні та інформаційно-довідкові 
матеріали для педагогічних працівників». 

 
 

Технологія створювання тестових завдань 
Під час створювання тестових завдань необхідно: 
1. Визначитися з завданням (проблемою), яке має бути 

продіагностоване під час тестування. Воно має відповідати 
програмним вимогам і бути чітко сформульованим. 

2. Представити умови завдання і варіанти відповідей у вигляді 
мініатюрної моделі знань. Вибрати певні дані чи факти, що мають 
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Створення умови тестового завдання 

♦    Долучити до умови достатньо інформації для екзаменованого, щоб згенерувати область 
відповіді та просунутись від факту до гіпотези. 

♦    Використовувати   шаблони   структури   та моделювання тестових завдань. 

Створення варіантів відповідей 

Два основних етапи: 

♦    написання варіантів відповідей 

♦    валідизація відповідей 

 

D           С      А                 E                                                        В 

найменш                                                                 найбільш 

правильний                                                                правильний 

бути перевіреними. Продумати варіанти відповідей на поставлені 
запитання і записати. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технічні дефекти тестових завдань 
Технічні дефекти, які зустрічаються під час написання тестових 

завдань можна поділити на два класи: дефекти, пов'язані з досвідом у 
тестуванні (на це також спрямовані зусилля репетиторів), і дефекти, 
пов'язані з надмірною складністю. 

Дефекти, пов'язані з досвідом у тестуванні 
Ці дефекти поділяються па такі: 

 граматичні підказки — один чи більше дистракторів не відповідає 
умові тестового завдання (алогічні дистрактори); 

 логічні підказки — частина варіантів відповіді вичерпує всі 
можливі варіанти; 

 абсолютні терміни — використання у варіантах відповідей слів 
"завжди" або "ніколи"; 

 найдовша правильна відповідь - правильна відповідь більш 
конкретна, більш точна чи більш повна, ніж інші варіанти 
відповіді; 

 повторення слів — слово чи фразу із умови долучено до 
правильної відповіді. 
Дефекти, пов'язані з надмірною складністю 
Така складність зумовлена намаганням створити тестове 

завдання, яке діагностує більш високий рівень засвоєння знань. У 
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цьому випадку під час формулювання тестового завдання замість 
чіткого завдання припускаються дефектів, які називаються дефектами 
з надмірною складністю. Зазвичай, це є наслідком таких випадків: 

 варіанти відповіді є довгими, складними або подвійними; 
 цифрові показники подано безсистемно (не в єдиному форматі); 
 варіанти відповідей є стилістично неоднорідними, порядок цих 
варіантів є нелогічним; 

 як варіант відповіді використано фразу "нічого з 
вищезазначеного"; 

 умови тестового завдання складні або заплутані. 
З досвіду роботи розробники тестів рекомендують такий 

порядок створювання тестового завдання: 
1. Напишіть умову тестового завдання. 
2. Продумайте відповіді до нього. 
3. Покажіть колезі лише умову завдання. 
Якщо його відповідь співпаде із вашою, яку ви йому не 

показували, можете виносити це тестове завдання на пілотну 
апробацію.  
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Вступ 

 
Зміст завдань відповідає діючій програмі та вимогам до державної 
підсумкової атестації з алгебри за 9 клас. Кожна контрольна робота 
містить 4 варіати. 
 Кожен варіант контрольної роботи складається з трьох частин, які 
відрізняються за складністю та формою тестових завдань. 
 У першій частині запропоновано 4 завдання з вибором однієї 
правильної відповіді. Для кожного завдання подано чотири варіанти 
відповідей, з яких тільки одна правильна. Правильне розв’язання 
кожного завдання цього блоку оцінюється одним балом. 
 Друга частина роботи складається з двох завдань, що відповідають 
середньому і достатньому рівням навчальних досягнень.Таке 
завдання вважається виконаним правильно, якщо у бланку відповідей 
записана правильна відповідь ( число або вираз). Усі необхідні 
обчислення учні виконують у зошиті. Правильне виконання кожного 
завдання цього блоку оцінюється двома балами.  
 Третя частина роботи складається з двох завдань відкритої форми з 
розгорнутою відповіддю, що відповідають достатньому і високому 
рівням навчальних досягнень. Завдання вважаються виконаними 
правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язання та дав 
правильну відповідь.Правильність виконання завдань цього блоку 
оцінюється по схемі складності двома балами. 
 Якщо учень вважає за потрібне змінити відповідь до якогось із 
завдань, то він має це зробити у спеціально відведеній частині 
бланку. Таке виправлення не веде до втрати балів. Якщо ж 
виправлення зроблено в основній частині бланку, то бали за таке 
завдання не зараховуються.  
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Тема №1. Нерівності. Системи нерівностей 

Варіант №1 

Частина перша 

1. Відомо, що p . Яка з наведених нерівностей правильна? 
А) p + 7 ; Б) ; В) ; Г)  

2. Розв’яжіть нерівність: 

 . 

 А)  ; Б) ) ; Г) . 

3. Відомо, що  Порівняйте з нулем значення виразу   

 А) ; Б) ; В) ; Г) . 

4. Яка з систем нерівностей не має розв’язку? 

 А) ; Б) ; В) ; Г) . 

Частина друга 

5. Розв’яжіть систему нерівностей:  

6. Розв’яжіть нерівність: . 

Частина третя 

7. Доведіть, що при  виконується нерівність . 
8. Доведіть, що  
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Варіант №2 

Частина перша 

1. Відомо, що , яке з наведених тверджень хибне? 

А) ; Б) ; В) ; Г)  

2. Розв’яжіть нерівність:   

 A) ; Б) ; В) ; Г) . 

3. Відомо, що  , . Порівняйте з нулем значення виразу 
 

 А) ; Б) ; В) ; Г)  

4. Яка з поданих систем нерівностей має єдиний розв’язок: 

 А) ; Б) ; В) ; Г) . 

 

Частина друга 

5. Розв’яжіть систему нерівностей  

6. Розв’яжіть нерівність: . 

Частина третя 

7. Доведіть, що  
8. Доведіть, що при , ,  виконується нерівність: 

 . 
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Варіант №3 

Частина перша 

1. Відомо, що . Яка з нерівностей хибна? 
А) ; Б) ; В) ; Г)  

2. Розв’яжіть нерівність:  

 А) ; Б) ; В) ; Г)  

3. Відомо, що  , . Яка з наведених нерівностей можлива? 

 А) ; Б) ; В) ; Г) . 

4. Яка множина розв’язків системи нерівностей ? 

 А)  Б)  В) ; Г) . 

Частина друга 

5. Розв’яжіть систему нерівностей:  

6. Розв’яжіть нерівність: . 

Частина третя 

7. Доведіть, що при  виконується нерівність  
8. Доведіть, що  
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Варіант №4 

Частина перша 

1. Відомо, що . Яке з наведених тверджень хибне? 
А) ; Б) ; В) ; Г)  

2. Розв’яжіть нерівність: . 

 А) ; Б) ; В) ; Г) . 

3. Відомо, що a – додатне, а число b – від’ємне, значення якого з 
даних виразів завжди додатне?  

 А) ; Б) ; В) ; Г)  

4. Яка з наведених систем нерівностей не має розв’язку? 

 А)  Б)  В)  Г)  

Частина друга 

5. Розв’яжіть систему нерівностей:  

6. Знайдіть найбільший цілий розв’язок нерівності: . 

Частина третя 

7. Доведіть, що при будь – якому  виконується нерівність 
. 

8. Доведіть, що  при всіх дійсних значеннях 
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Тема №2. Квадратична функція 

Варіант №1 

Частина перша 

1. На рисунку зображено графік функції . 
Користуючись рисунком, установіть проміжок спадання функції. 

 А) ; Б) ; В) ; Г) .  

2. Графік якої функції зображено на рисунку? 

 А) ; Б) ; В) ; Г) ; 

3. Графік функції  перенесли паралельно на 3 одиниці вгору 
вздовж осі ординат. Графік якої функції було отримано? 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

4. Знайдіть абсцису вершини параболи . 
А) 4; Б) -8; В) 8; Г) -2. 

Частина друга 
5. Знайдіть координати точок параболи , у яких сума 
абсциси і ординати дорівнює 13. 

6. Знайдіть координати точок перетину прямої  і 
параболи  7. 

Частина третя 
7.  Побудуйте графік функції . 
8. Побудуйте графік функції . Користуючись 
графіком, знайдіть: 
1) Множину значень функції;    2) Проміжок, на якому функція зростає. 
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Варіант №2 

Частина перша 
1. На рисунку зображено графік функції . 
Користуючись рисунком, укажіть проміжок спадання цієї 
функції. 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

2. Графік якої функції зображено на рисунку ? 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

3. Вершина якої з парабол належить осі абсцис ? 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

4. Знайдіть абсцису вершини параболи . 
А) -2; Б) -4; В) 4; Г) 2. 

Частина друга 
5. Чому дорівнюють абсциси точок перетину параболи -

 з віссю ? 
6. Знайдіть координати точок перетину парабол  і 

. 
Частина третя 

7. Побудуйте графік функції . 

8. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, 
знайдіть: 
1) Множину значень даної функції; 
2) При яких значеннях  функція набуває додатних значень. 
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Варіант №3 

Частина перша 

1. На рисунку зображено графік функції . 
Користуючись графіком, знайдіть проміжок зростання функції. 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

2. Графік якої функції зображено на рисунку? 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

3. Вершина якої з парабол належить осі ординат ? 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

4. Чому дорівнює абсциса вершини параболи ? 
А) 3; Б) 6; В) -6; Г) – 3. 

Частина друга 
5. Які абсциси мають точки перетину графіків функції  і 

? 
6. Знайдіть координати точок параболи , у яких сума 
абсциси і ординати дорівнює 4. 

Частина третя 
7. Побудуйте графік функції . 
8. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, 
знайдіть: 
1) Область значень функцій; 
2) При яких значеннях  функція набуває додатних значень. 
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Варіант №4 
Частина перша 

1. На рисунку зображено графік функції 
.Користуючись рисунком, укажіть проміжок 

зростання функції 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

2. Графік якої функції зображено на рисунку ? 

 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

3. У якій координатній чверті знаходиться вершина параболи 
 ? 

А) у I чверті; Б) у II чверті; В) у III чверті; Г) у IV чверті. 
4. Знайдіть абсцису вершини параболи . 
А) 5; Б) – 5; В) 10; Г) – 10; 

Частина друга 
5. Знайдіть суму абсцис точок перетину параболи  з 
віссю абсцис. 

6. Знайдіть абсциси точок перетину графіків функцій  і 
. 

Частина третя 
7. Побудуйте графік функції . 
8. Побудуйте графік функції . Користуючись 
графіком, знайдіть: 
1) Проміжок, на якому функція спадає; 
2) При яких значеннях  функція набуває від’ємних значень 

  

  



 26

Тема №3. Квадратичні нерівності 
Варіант №1 

Частина перша 
1. Укажіть найменше значення виразу . 
А) 2; Б) 4; В) 16; Г) 8. 

2. Якою є множина розв’язків нерівності  ? 
А) ; Б) ; В) (0;1); Г) . 

3. Розкладіть на множники тричлен . 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

4. Множиною розв’язків якої з нерівностей є множина дійсних 
чисел? 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

Частина друга 

5. Розв’яжіть множину нерівностей: . 

6. Розв’яжіть нерівність . 
Частина третя 

7. Розв’яжіть систему нерівностей . 

8. Знайдіть область визначення функції . 

Варіант №2 
1. Якого найменшого значення набуває вираз ? 
А) 0; Б) 1; В) 7; Г) 3. 

2. Якою є множина розв’язків нерівності ? 
А) (-5;3); Б) (- ; В) ; Г) . 

3. Якому добутку дорівнює тричлен  ? 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

4. Яка з нерівностей не має розв’язків ? 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

Частина друга 

5. Розв’яжіть систему нерівностей . 
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6. Знайдіть найменший цілий розв’язок нерівності 
. 
Частина третя 

7. Розв’яжіть систему нерівностей: . 

8. Знайдіть область визначення функції . 

 
 

Варіант №3 
 

Частина перша 
1. Якого найбільшого значення може набувати вираз . 
А) 7; Б) – 4; В) 4; Г) неможливо визначити. 

2. Якою є множина розв’язків нерівності . 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

3. Розкладіть на множини тричлен + . 
А) ; Б) ; В) ; Б) . 

4. Множиною розв’язків якої з нерівностей є множина дійсних 
чисел? 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

 
Частина друга 

5. Розв’яжіть систему нерівностей . 

6. Розв’яжіть нерівність . 
 

Частина третя 
7. Розв’яжіть нерівність . 

8. Знайдіть область визначення функції . 
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Варіант №4 
 

Частина перша 
1. Укажіть найменше значення виразу . 
А) 4; Б) – 4; В) – 7; Г) 7. 

2. Розв’яжіть нерівність: . 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

3. Якому виразу дорівнює многочлен ? 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

4. Яка з нерівностей не має розв’язків? 
А) ; Б) ; В) ; Г) . 

 
Частина друга 

5. Розв’яжіть систему нерівностей . 

6. Розв’яжіть нерівність . 
 

Частина третя 
7. Розв’яжіть систему нерівностей . 

8. Знайдіть область визначення функції . 
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Тема№4. Послідовності 

Варіант №1 
Частина перша 

1. Знайдіть знаменник геометричної прогресії , якщо ; 

. 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 

2. Яка з наведених послідовностей є арифметичною прогресією? 

 А)  Б)  В)  Г)  

3. Знайдіть шостий член геометричної прогресії, перший член якої 
= , а знаменник   

 А) ; Б) ; В) ; Г) . 

4. Знайдіть сьомий член арифметичної прогресії, перший член якої 
дорівнює 8, а різниця дорівнює 0,5. 

 А) 11; Б) 10; В) 10,5; Г) 9,5. 

Частина друга 

5. Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії  , якщо 
, = . 

6. Знайдіть номер члена арифметичної прогресії 8,2; 7,9; 7,6; …., 
який дорівнює 6,4. 

Частина третя 

7. Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії , якщо 
 і = 3.  

8. При будь – якому n сума n перших членів арифметичної 
прогресії обчислюється за формулою  . Знайдіть три 
перших члени цієї прогресії. 
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Варіант №2 

Частина перша 

1. Знайдіть перший член геометричної прогресії, якщо її другий 
член =12, а знаменник . 
А) 4; Б) -4; В) 36; Г)-36. 

2. Серед поданих послідовностей укажіть арифметичну прогресію. 

А) 1; 5; 9; 14; Б) 0,4; 0,7; 1; 1,3; В) 4; 6; 8; 11; Г) 26; 22; 18; 16. 

3. Чому дорівнює шостий член геометричної прогресії, перший 
член якої , а знаменник  ? 

 А) 1; Б) -1; В) ; Г) - . 

3. Перший член арифметичної прогресії , а різниця . 
Чому дорівнює сьомий член прогресії ? 
А) 2; Б) 3; В) 4; Г) 6. 

Частина друга 

4. Чому дорівнює знаменник нескінченної геометричної прогресії, 
перший член якої дорівнює 54, а сума дорівнює 81? 

5. Знайдіть перший член арифметичної прогресії ), якщо 

  і  

Частина третя 

6. Чому дорівнює сума всіх натуральних чисел, менших від 1000, 
які кратні 7? 

7. Між членами 8 і 27 вставте два таких числа, щоб вони разом із 
даними числами утворювали геометричну прогресію. 
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Варіант №3 
Частина перша 

1. Чому дорівнює знаменник геометричної прогресії , якщо 
; = 6? 

А) 48; Б) -48; В) ; Г) 9. 

2. Яка з наведених послідовностей є арифметичною прогресією? 

 А) 15; 19; 22; 24; Б) 24; 12; 6; 3; В) 18; 20; 22; 24; Г) 24; 25; 27; 30. 

3. Обчисліть суму семи перших членів арифметичної прогресії , 
якщо  і . 

 А) 121; Б) 115; В) 117; Г)119. 

4. Знайдіть дев’ятий член геометричної прогресії, перший член 
якої , а знаменник  . 

 А) ; Б) ; В) - ; Г) - . 

Частина друга 

5. Скільки додатних членів містить арифметична прогресія 70; 64; 
58; …? 

6. Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії, перший 
член якої , а знаменник . 

Частина третя 

7. Знайдіть перший член і знаменник геометричної прогресії , 
якщо  . 

8. Знайдіть суму всіх додатних членів арифметичної прогресії 4,6; 
4,2; 3,8; …. 
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Варіант №4 

Частина перша 

1. Укажіть серед наведених послідовностей геометричну 
прогресію. 
А) 4; 8; 12; 16; Б) 10; 20; 30; 40; В) 5; 6; 8; 11; Г) 7; 14; 28; 56. 

2. Знайдіть перший член арифметичної прогресії  ), якщо =2,1, 
а різниця . 

 А) 1,4; Б) 2,8; В) 0,3; Г) 14,7. 

3. Чому дорівнює сума нескінченної геометричної прогресії, 
перший член якої , а знаменник ? 

 А) 6; Б) 36; В) 54; Г) 48. 

4. Знайдіть суму десяти перших членів арифметичної прогресії, 
перший член якої = -4, а різниця d = 6. 

 А) 230; Б) 240; В) 260; Г)310. 

Частина друга 

5. Знайдіть суму шести перших членів геометричної прогресії . 
якщо  

  , . 

6. Знайдіть номер члена арифметичної прогресії 6; 14; 22; …., який 
дорівнює 214. 

Частина третя 

7. Перший член арифметичної прогресії дорівнює 2, а її різниця 
дорівнює 5. Скільки треба взяти перших членів прогресії, щоб їх 
сума дорівнювала 156? 

8. Сума другого і третього членів геометричної прогресії дорівнює 
30, а різниця четвертого і другого дорівнює 90. Знайдіть перший 
член прогресії. 
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 Тема №5. Прикладна математика 

Варіант №1 

Частина перша 

1. Наближене значення числа 28,4 дорівнює 28. Чому дорівнює 
абсолютна похибка наближення ? 
А) 28; Б) 0,4; В) 29; Г) 0,6. 

2. Відомо, що , як цей факт можна записати у вигляді 
подвійної нерівності? 

 А) ; Б) ; В) ; Г) . 

3. Оцініть периметр P правильного трикутника зі стороною  см, 
якщо . 

 А) ; Б) ; В) ; Г) . 

4. Вміст цукру в яблуках 9,6%. Скільки кілограмів цукру містить 
75кг таких яблук? 

А) 6,4кг; Б) 64кг; В) 7,2кг; Г) 72кг. 

Частина друга 

5. За правилом підрахунку цифр знайдіть різницю  наближених 
значень  і . 

6. Руда містить 8% олова. Скільки кілограмів руди треба взяти, 
щоб отримати 96 кг олова? 

Частина третя 

7. Відстань між двома містами дорівнює 93 км. З одного міста в 
друге виїхав велосипедист. Через годину назустріч йому з 
другого міста виїхав інший велосипедист, швидкість якого була 
на 3 км/год більша за швидкість першого. Велосипедисти 
зустрілись на відстані 45 км від першого міста. Знайдіть 
швидкість кожного велосипедиста. 
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8. Вкладник поклав до банку 1000грн. За перший рік йому було 
нараховано певний відсоток річних, а другого року банківський 
відсоток було збільшено на 2% .У кінці другого року на рахунку 
було 1188грн. Скільки відсотків становила банківська ставка у 
перший рік? 

 

Варіант №2 

Частина перша 

1. Яка абсолютна похибка наближення ? 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 

2. Відомо, що . Як цей факт можна записати у вигляді 
подвійної нерівності? 

 А) ; Б) ; В) ; Г) . 

3. Оцініть площу S прямокутника зі сторонами  см і  см, якщо 
 і . 

 А) ; Б) ; В) ; Г) . 

4. Вкладник поклав до банку 4000грн під 8% річних. Скільки 
грошей буде на його рахунку через рік? 

 А) 4200грн; Б) 4320грн; В) 4160грн; Г) 4400грн. 

Частина друга 

5. Укажіть десяткове наближення до сотих дробу . 

6. У класі вчиться 20 учнів, 20% з них – хлопчики. Скільки 
хлопчиків має ще прийти в цей клас, щоб вони склали 50% учнів 
класу? 

Частина третя 

7. Токар планував за деякий час виготовити 160 деталей. Проте він 
виконав це завдання на 3 дні раніше строку, оскільки виготовляв 
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щодня на 12 деталей більше, ніж планував . Скільки деталей він 
виготовляв щодня? 

8. Вкладник поклав до банку на два різні рахунки 1200грн. По 
першому з рахунків банк виплачує 6% річних, а по другому – 
8% річних. Через рік клієнт отримав 80грн. відсоткових грошей. 
Скільки гривень він поклав на кожен рахунок? 

Варіант №3 

Частина перша 

1. Число 3,68 округлили до 3,7. Знайдіть абсолютну похибку 
наближення. 
А) 0,2; Б) - 0,2; В) 0,02; Г) – 0,02. 

2. Відомо, що . Як цей факт можна записати у вигляді 
подвійної нерівності? 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 

3. Оцініть периметр Р квадрата зі стороною  см, якщо . 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 

4. Скільки кілограмів солі міститься у 12 кг 8 % розчину? 

А) 0,72кг; Б) 7,2кг; В) 9,6кг; Г) 0,96кг. 

Частина друга 

5. Знайдіть за правилом підрахунку цифр суму наближених 
значень  і . 

6. Підприємець поклав у банк 50000 грн під 10% річних. Яка сума 
буде у нього на рахунку через 2 роки. 

Частина третя 

7. Два автомобілі виїхали одночасно з міст А і В назустріч один 
одному. Через годину вони зустрілись і не зупиняючись, 
продовжили рухатись з тією самою швидкістю. Один з них 
прибув у місто В на 50 хв пізніше, ніж другий – у місто А. 
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Знайдіть швидкість кожного автомобіля, якщо відстань між 
містами становить 100 км.  

8. Вкладник поклав до банку 4000грн. За перший рік йому було 
нараховано повний відсоток річних, а другого року банківський 
відсоток було зменшено на 4%. У кінці другого року на рахунку 
було 4664 грн. Скільки відсотків становила банківська ставка у 
перший рік? 

Варіант №4 

Частина перша 

1. Число 5,43 округлили до 5,4. Знайти абсолютну похибку 
наближення. 
А) 0,3; Б) 0,03; В) – 0,3; Г) – 0,03. 

2. Відомо, що . Як цей факт можна записати у вигляді 
подвійної нерівності? 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 

3. Відомо, що  і . Оцініть значення виразу . 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 

4. На скільки відсотків збільшиться периметр квадрата, якщо його 
сторону збільшити на 20%. 

А) на 20%; Б) на 40%; В) на80%; Г) на 144%. 

Частина друга 

5.  Знайдіть за правилом підрахунку цифр суму наближених 
значень  і . 

6. Дві іграшки мали однакову ціну. Потім одна з них подешевшала 
на 5%, а друга - на 10%. Після цього різниця в ціні іграшок стала 
4 грн. Якою стала ціна дешевшої іграшки?  

Частина третя 
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7. Тракторист мав зорати поле площею 200га. Кожен день він орав 
на 5 га більше ніж планував, а тому закінчив оранку на 2 дні 
раніше строку. За скільки днів тракторист зорав поле? 

8. Скільки грамів 4% і скільки грамів 10% розчинів солі треба 
взяти, щоб отримати 180 г 6% розчину 

 

Бланк відповідей 
з тематичної атестації 

 
прізвище, ум’я, по – батькові учня (учениці) 

Варіант № ______ 
 

Увага! Відмічайте тільки один варіант відповіді у рядку 
варіантів відповідей до кожного завдання. Будь – які 
виправлення у бланку недопустимі. 
Якщо Ви вирішили змінити відповідь у деяких завданнях, то 
правильну відповідь можна зазначити в спеціально відведеному 
місці, розташованому внизу бланка відповідей 

У завданнях 1 – 8 правильну відповідь позначайте тільки так: 

 

   
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер у 
спеціально відведеній клітинці, а правильну, на Вашу думку, у 
відповідальному місці. 

Завдання 1 – 8 
 

Завдання 5 – 8 
 № ____________________________ № _______________________ 
 № ____________________________ № _______________________ 
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