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У пробному ЗНО, проведеному 10 жовтня 2020 року, взяли участь 152 особи. На
виконання роботи було відведено 90 хвилин. Кожен учасник отримав індивідуальний варіант із
10 завдань трьох різних форм. Кількісний розподіл завдань роботи за змістовими блоками:
Алгебра і початки аналізу – 8 завдань (80 % від загальної кількості завдань);
Геометрія – 2 завдання (20 % від загальної кількості завдань)
Робота включала завдання 3-х різних форм.
З вибором однієї правильної відповіді (завдання 1–6); до кожного завдання було наведено п’ять
варіантів відповідей, серед яких лише один правильний.
Не виконали завдання цієї форми за темами у відсотковому відношенні:
67% –планіметрія;
80% – тригонометричні вирази та їх перетворення;
94% – ірраціональні рівняння;
83% – дослідження функції за допомогою похідної;
64% –область значень, область визначення, графіки та властивості функції;
77% – координати та вектори на площині.
На встановлення відповідності (утворення «логічних пар»), до кожного завдання у двох
колонках наведено інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) й буквами (праворуч)
Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами й
буквами). В завданнях цієї форми потрібно було утворити «логічні пари» між нерівностями та
множинами їх розв’язків (завдання 7) та рівнянням кола і кількістю точок його перетину з
параболою (завдання 8).
Не виконали завдання цієї форми:
80 % – ірраціональні та раціональні нерівності;
80 % – перетин кола з параболою.
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (завдання 9–10); під час виконання цієї
форми завдань необхідно було навести пояснення всіх етапів розв’язання, зробити посилання на
математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження.
Не виконали завдання такої форми:
97 % –ірраціональні рівняння (завдання 9);
100 % – розв’язання рівнянь з параметром.
Висновки. За результатами перевірки знань і вмінь виявлено, що 67 % учасників мають
початковий рівень, середній рівень – 22 %; достатній рівень – 11 %.
Аналіз результатів виконання завдань запропонованої роботи показав, що для більшості
учасників тестування з математики, задачі геометричного характеру та розв’язання
ірраціональних рівнянь виявилися досить складними; більше 80 %; учасників не знають
основних співвідношень тригонометрії. Дві третини тестованих не впоралися зі знаходженням
значення функції при заданому значені аргументу та не змогли визначити кількість точок
перетину кола з параболою.
Найбільш складними виявилися завдання з параметром та розв’язування ірраціональних
рівнянь, дії з абсолютною величиною, рівносильністю перетворень. Завдання з розгорнутою
відповіддю суттєво вплинули на кількість набраних балів: більше ніж 80 % учасника навіть не
приступали до виконання цих завдань, а більшість з тих, хто й приступив, припустилися суттєвих
помилок. Розв’язання останнього завдання з параметром виявилося не під силу жодному
учаснику пробного ЗНО.
Аналіз результатів пробного ЗНО з математики
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У пробному тестуванні, проведеному 10 жовтня 2020 року, взяли участь 144 особи, з
яких 51 особа очно виконувала завдання, 93 особи – дистанційно. Усього на дистанційну
форму проведення пробного ЗНО з української мови та літератури зареєструвалося 252
особи. На виконання роботи (очна форма) було відведено 90 хвилин, дистанційної форми
– 150 хвилин. Кожен учасник очної форми виконання пробного ЗНО отримав
індивідуальний варіант із 26 завданнями трьох рівнів. Робота учасника дистанційної
форми містила 48 тестових завдань з української мови та літератури І і ІІ рівнів та
завдання на редагування тексту з української мови ІІІ рівня.
Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із 20 завдань (10
завдань з української мови та 10 – з української літератури) пропонувалося п’ять варіантів
відповідей, серед яких лише одна правильна. Завдання вважалося виконаним, якщо
учасник вибрав та позначив правильну відповідь буквою. Завдання вважалося
невиконаним у таких випадках: позначена неправильна відповідь; позначено два або
більше варіантів відповідей, навіть якщо серед них позначена й правильна відповідь;
правильна відповідь не позначена взагалі; зроблено будь-яке виправлення.
Не виконали завдання цього рівня за темами у відсотковому відношенні: 44 % –
Фонетика; 63 % – Орфографія; 29 % – Будова слова. Словотвір; 64 % – Морфологія; 85 %
– Давня українська література; 46 % – Література кінця ХVІІІ – поч. ХХ ст.
Рівень ІІ. Завдання на встановлення відповідності. У завданнях 21–24 (два завдання з
української мови і два – з літератури) пропонувалося співвіднести характеристику
мовного чи літературного явища, позначеного цифрою, з прикладом цього явища,
позначеним літерою. Завдання вважалося виконаним правильно, якщо слухач вибрав і
позначив правильну логічну пару (літеру від А до Д навпроти кожної цифри від 1-го до 4х).
Не виконали завдання цього рівня за темами у відсотковому відношенні: 39 % –
Фонетика; 57 % – Лексика. Фразеологія; 42 % – Література кінця ХVІІІ – поч. ХХ ст.
Рівень ІІІ. Завдання з розгорнутою відповіддю. Завдання цієї форми передбачало: з
української мови (завдання 25) – застосування одержаних знань із синтаксису і пунктуації
(у завданні потрібно було виконати роботу з двома реченнями); з української літератури
(завдання 26) – написати літературний диктант (письмово відповівши на запитання) за
вивченим прозовим, драматичним чи ліричним твором.
Не виконали завдання цього рівня у відсотковому відношенні: українська мова
(Синтаксис. Пунктуація) – 31 %; українська література (Давня українська література) –
44 %; українська література (Література кінця ХVІІІ – поч. ХХ ст. ) – 31 %.
Висновки. За результатами перевірки знань і вмінь виявлено, що 19,6 % (10) учасників
мають початковий рівень, середній рівень – 68,6 % (35), достатній рівень – 9,8 % (5),
високий рівень (1,96%) продемонстрував тільки один учасник (очна форма участі).
За результатами перевірки знань і вмінь учнів, які виконували роботу дистанційно,
виявлено, що 3,2 % (3) учасники мають початковий рівень, середній рівень – 22,6 % (21),
достатній рівень – 47,3 % (44), високий рівень (26,9%) продемонструвало 25 учасників.
Аналіз результатів виконання завдань показав, що 52 % учасників не диференціюють
службові частини мови (Морфологія), 65 % – відокремлені члени речення (Синтаксис.
Пунктуація). Найбільш складними для учасників виявилися завдання ІІІ рівня з
української літератури для учасників очної форми. Не приступили до виконання завдання
Аналіз результатів пробного ЗНО з української мови та літератури
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66 % учасників, а половина з тих, хто виконував, не впорався з завданням навіть на 20 %.
Роботи учасників засвідчили низький рівень знань із теорії літератури, а також незнання
змісту вивчених творів.

Аналіз результатів пробного ЗНО з української мови та літератури
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КАФЕДРА БАЗОВИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
У пробному тестуванні, проведеному 10 жовтня 2020 року, взяли участь 39 осіб, з яких
8 осіб очно виконували завдання, 31 особа – дистанційно. Усього на дистанційну форму
проведення пробного ЗНО з історії України зареєструвалося 52 особи. На виконання
роботи (очна форма) було відведено 90 хвилин, дистанційної форми – 150 хвилин. Кожен
учасник очної форми виконання пробного ЗНО отримав індивідуальний варіант із 27
завданнями трьох рівнів.
Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із 18 завдань
пропонувалося 4 варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Завдання
вважалося виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь буквою.
Завдання вважалося невиконаним у таких випадках: позначена неправильна відповідь;
позначено два або більше варіантів відповідей, навіть якщо серед них позначена й
правильна відповідь; правильна відповідь не позначена взагалі; зроблено будь-яке
виправлення.
Рівень ІІ. Завдання на встановлення відповідності. У завданнях 19–24 пропонувалося
співвіднести характеристику історичного явища, позначеного цифрою, з прикладом цього
явища, позначеним літерою. Завдання вважалося виконаним правильно, якщо слухач
вибрав і позначив правильну логічну пару (літеру від А до Д навпроти кожної цифри від
1-го до 4-х).
Рівень ІІІ. Завдання з розгорнутою відповіддю. Завдання 25-27 мали по сім варіантів
відповідей з яких лише три були правильні.
Висновки. За результатами перевірки знань і вмінь виявлено, що 7,6 % (3) учасників
мають початковий рівень, середній рівень – 51,2 % (20), достатній рівень – 38,4 % (15),
високий рівень (2,5%) продемонстрував тільки один учасник (очна форма участі).
Найбільш складними для учасників виявилися завдання ІІІ рівня з історії України для
учасників очної форми. Не приступили до виконання завдання 54 % учасників, а половина
з тих, хто виконував, не впорався з завданням навіть на 20 %. Роботи учасників засвідчили
низький рівень знань із нової та новітньої історії України.

Аналіз результатів пробного ЗНО з історії України
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У пробному тестуванні, проведеному 10 жовтня 2020 року, взяли участь 13 осіб. Усього на
дистанційну форму проведення пробного ЗНО з фізики зареєструвалося 52 особи. На
виконання роботи (очна форма) було відведено 90 хвилин, дистанційної форми – 150 хвилин.
Кожен учасник очної форми виконання пробного ЗНО отримав індивідуальний варіант із 11
завданнями трьох рівнів. Робота учасника дистанційної форми містила 19 тестових завдань з
І ІІ і ІІІ рівнів. Пробне ЗНО включало такі розділи шкільної програми та програми
загальнонаціонального ЗНО УЦОЯО (7–10 класи): «Механіка», «Молекулярна фізика і
термодинаміка», «Електродинаміка», «Магнітне поле», «Коливання і хвилі». У результаті
засвоєння матеріалу з даних розділів учні повинні вміти: встановлювати зв’язок між
явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних
фізичних експериментів; застосовувати основні закони, правила, поняття і принципи;
визначати загальні риси і суттєві відмінності різних фізичних явищ і процесів;
використовувати теоретичні знання для розв’язку задач різного типу; правильно визначати
та використовувати одиниці фізичних величин. Робота включала завдання трьох рівнів.
Рівень
І.
Завдання
з
вибором
однієї
правильної
відповіді.
До кожного із 10 завдань пропонувалося чотири варіантів відповідей, серед яких лише одна
правильна. Завдання вважалося виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну
відповідь буквою. Завдання вважалося невиконаним у таких випадках: позначена
неправильна відповідь; позначено два або більше варіантів відповідей, навіть якщо серед них
позначена й правильна відповідь; правильна відповідь не позначена взагалі. Не виконали
завдання цього рівня за темами у відсотковому відношенні: 62 % – рівномірний рух по колу;
27 % – механічні деформації; 74 % – основи молекулярно-кінетичної теорії; 46 % – основи
термодинаміки; 63 % – робота і потужність струму; 50 % - послідовне та паралельне
з’єднання провідників; 42 % - заряджена частинка у магнітному полі.
Рівень ІІ. Завдання на встановлення відповідності. У завданнях 11–13 пропонується
встановити відповідність інформації, позначеною цифрою (ліворуч) і буквами (праворуч).
Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень вибрав і позначив правильну
логічну пару (літеру від А до Д навпроти кожної цифри від 1-го до 4-х). Не виконали
завдання цього рівня за темами у відсотковому відношенні: 39 % – сили та приклади їх
прояву; 47 % – властивості речовин; 38 % – зміна агрегатних станів речовини.
Рівень ІІІ. Завдання з розгорнутою відповіддю. Кожне з трьох завдань вимагає достатньо
повне і строге обґрунтування ходу розв’язку задачі. У результаті виконання завдання
потрібно отримати числовий результат відповідно до вимог задачі. Не виконали завдання
цього рівня у відсотковому відношенні: Закон збереження імпульсу – 90 %; Потенціальна
енергія тіла – 71 %; Потужність електричного нагрівника – 76 %; Внутрішня енергія,
кількість теплоти – 64 %.

Аналіз результатів пробного ЗНО з фізики
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Висновки. За результатами перевірки знань і вмінь виявлено, що початковий рівень знань
із фізики виявили – 60 % учнів; середній рівень – 24 % учнів; знання достатнього рівня
продемонстрували 16 % учасників; жодний із учасників не продемонстрував високого рівня.
Аналіз результатів виконання завдань показав, що до завдань ІІІ рівня – відкритої форми з
розгорнутою відповіддю – приступили лише 46 % учасників, жодний із учасників не одержав
всі три правильні відповіді. Усі респонденти припустилися помилок в одній або двох
задачах. Аналіз розгорнутих відповідей, що давали учні до задач ІІІ рівня, виявив, що вони
не вміють розв’язувати комбіновані задачі із застосуванням знань із різних розділів фізики,
не володіють навичками аналізу функціональних залежностей, складанням і вирішенням
математичних рівнянь. Більшість учасників допускають помилки в математичних
розрахунках, у переведенні одиниць фізичних величин в міжнародну систему СІ, не вміють
робити алгебраїчних перетворень математичних виразів.

Аналіз результатів пробного ЗНО з фізики
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У пробному тестуванні, проведеному 10 жовтня 2020 року, взяли участь 22 особи. На
виконання роботи було відведено 90 хвилин. Кожен учасник отримав індивідуальний
варіант із 36 завдань трьох рівнів.
Кількісний розподіл завдань роботи за змістовими блоками:
Біологія рослин – 4 завдання (11,1 % від загальної кількості завдань).
Біологія тварин – 4 завдання (11,1 % від загальної кількості завдань).
Біологія людини - 10 завдань (27,8 % від загальної кількості завдань).
Цитологія - 4 завдання(11,1% від загальної кількості завдань).
Загальна біологія - 10 завдань (27,8 % від загальної кількості завдань).
Генетика - 4 завдання(11,1 % від загальної кількості завдань).
Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із 30 завдань
пропонувалося чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Завдання
вважалося виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь буквою.
Завдання вважалося невиконаним у таких випадках: позначена неправильна відповідь;
позначено два або більше варіантів відповідей, навіть якщо серед них позначена й
правильна відповідь; правильна відповідь не позначена взагалі; зроблено будь-яке
виправлення.
Не виконали завдання цього рівня за розділами у відсотковому відношенні: 50 % –
Біологія рослин; 34,75 % – Біологія тварин; 46,9 % – Біологія людини; 28 % – Цитологія;
38,8 % – Загальна біологія; 22 % – Генетика
Рівень ІІ. Завдання на встановлення відповідності. У завданнях 31-34 пропонувалося
встановити відповідність між біологічними об’єктами та їхніми функціями з розділів
Біологія людини та Загальна біологія Завдання вважалося виконаним правильно, якщо
слухач вибрав і позначив правильну логічну пару (літеру від А до Д навпроти кожної
цифри від 1-го до 4-х).
Не виконали завдання цього рівня за темами у відсотковому відношенні: 8,3 % – не
виконали завдання, 64,4 % частково виконали завдання з Біології людини; 8,3 % – не
справились із завданням та 58,8 % учасників виконали частково завдання з розділу
Загальна біологія.
Рівень ІІІ. Охоплює завдання на установлення послідовності біологічних процесів.
У 35-36 завданнях цієї форми потрібно було вказати правильну послідовність
проходження біологічних процесів з розділів Загальної біології та Біології рослин, і
відповідно оцінювалось у 8 та 6 балів.
Не виконали завдання цього рівня у відсотковому співвідношенні: 17,7 % - зовсім не
виконали та 77,8 %частково виконали завдання з розділу Загальна біологія; 11,1 % - не
справились та 72,2 % учасників частково виконали завдання із розділу Біологія рослин.
Висновки. За результатами перевірки знань і вмінь виявлено, що з 22 учасників мають
середній рівень – 45,5 %, достатній рівень – 31,8 %, високий рівень – 18,2 %
(продемонстрували чотири учасники.)
Аналіз результатів пробного ЗНО показав, що виконання завдань ІІ і ІІІ рівнів
виявились складними. Найбільше труднощів виникли при розв’язуванні завдань з таких
тем: «Особливості будови Прокаріотичних організмів», «Біоорганічні речовини та їх
функції», «Порівняльна характеристика тваринних організмів», «Будова скелета людини»,
«Залози внутрішньої секреції», «Спадковість та мінливість організмів», «Віруси, Віроїди,
Пріони» тощо.
Аналіз результатів пробного ЗНО з біології
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У пробному тестуванні, проведеному 10 жовтня 2020 року, взяли участь 32 особи. На
виконання роботи було відведено 90 хвилин. Кожен учасник отримав індивідуальний варіант із
30 завданнями трьох рівнів складності: рівень І – завдання з вибором однієї правильної відповіді,
рівень ІІ – завдання на встановлення відповідності, рівень ІІІ – завдання відкритої форми з
розгорнутою відповіддю.
Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із 23 завдань
пропонувалося чотири варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Завдання вважалося
виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь буквою. Завдання вважалося
невиконаним у таких випадках: позначена неправильна відповідь; позначено два або більше
варіантів відповідей, навіть якщо серед них позначена й правильна відповідь; правильна відповідь
не позначена взагалі; зроблено будь-яке виправлення.
Не виконали завдання цього рівня за темами у відсотковому відношенні: 23 % – «Географія як
наука», «Розвиток географічних досліджень»; 21 % – «Географія материків і океанів» (Африка,
Антарктида, Австралія, Атлантичний океан); 34 % – «Географічне положення, формування
території України»; 28 % – «Клімат і кліматичні ресурси України».
Рівень ІІ. Завдання на встановлення відповідності.
У завданнях 24–27 пропонувалося спів віднести характеристику географічного явища,
позначеного цифрою, з прикладом цього явища, позначеним літерою. Завдання вважалося
виконаним правильно, якщо слухач вибрав і позначив правильну логічну пару (літеру від А до Д
навпроти кожної цифри від 1-го до 4-х).
Не виконали завдання цього рівня за темами у відсотковому відношенні – 7 %, частково
виконали – 93 %. За темами: «Україна і світове господарство» не виконали – 38 %, «Регіони
світу» - 29 %.
Рівень ІІІ. Завдання з розгорнутою відповіддю.
Не виконали завдання цього рівня у відсотковому відношенні: визначення місцевого часу –
34 %; визначення масштабу карти – 44 %; визначення географічних координат – 38 %.
Висновки. За результатами перевірки знань і вмінь виявлено, що 18,8 % учасників мають
початковий рівень, середній рівень – 53,1 %, достатній рівень – 15,6 %, високий рівень (12,5 %).
Найбільш складними для учасників виявилися завдання ІІІ рівня з географії. Повністю
виконали завдання – 12,5 % учнів. Не приступили до виконання завдання 34,4 % учасників, а
частково виконали завдання – 53,1 %. Роботи учасників засвідчили низький рівень теоретичної
підготовки знань під час розв’язування географічних завдань.

Аналіз результатів пробного ЗНО з географії

