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1. Незалежне тестування фахових знань і умінь учителів початкових 

класів як складник сертифікації педагогічних працівників у 2022 році: 

загальна інформація 
 

Відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1190 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1094), у 
рамках першого етапу сертифікації педагогічних працівників Українським центром 
оцінювання якості освіти та регіональними центрами оцінювання якості освіти з 01 до 
15 серпня 2022 року організовано реєстрацію педагогічних працівників, які виявили 
бажання пройти сертифікацію, а також проведення незалежного тестування фахових 
знань і вмінь учасників сертифікації (далі – незалежне тестування). 

У рамках сертифікації 2022 року могли взяти участь не більше 2 500 учасників. 
Реєстрація учасників здійснювалася в два етапи: основний (01–08 серпня) в межах 
граничної чисельності для кожного регіону; додатковий (09–15 серпня) в межах 
загальної чисельності. Граничну чисельність регіональних квот визначено наказом 
Міністерства освіти і науки України від 30 березня 2022 року № 278. 

Для участі в сертифікації у 2022 році зареєструвалися 1 983 педагоги із 1 462 
закладів освіти (див. Табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 
 

Регіон 
Квота Міністерства освіти і науки 

України для проходження 
сертифікації 

Кількість учасників, які 
зареєструвалися для 

проходження сертифікації 
Вінницька обл. 113 120 
Волинська обл. 96 59 
Дніпропетровська обл. 172 144 
Донецька обл. 91 17 
Житомирська обл. 93 90 
Закарпатська обл. 111 87 
Запорізька обл. 93 41 
Івано-Франківська обл. 104 49 
Київська обл. 140 168 
Кіровоградська обл. 67 52 
Луганська обл. 35 8 
Львівська обл. 178 200 
Миколаївська обл. 73 39 
Одеська обл. 157 87 
Полтавська обл. 87 101 
Рівненська обл. 105 93 
Сумська обл. 60 76 
Тернопільська обл. 81 72 
Харківська обл. 135 92 
Херсонська обл. 67 6 
Хмельницька обл. 90 84 
Черкаська обл. 78 64 
Чернівецька обл. 65 71 
Чернігівська обл. 60 59 
м. Київ 149 104 
УКРАЇНА 2 500 1 983 
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Відповідно до Плану-графіка підготовки та проведення незалежного тестування 
фахових знань і вмінь педагогічних працівників у 2022 році та інших заходів, пов’язаних 
із сертифікацією, затвердженого 24 червня 2022 року, незалежне тестування було 
проведено 10 вересня 2022 року. Показник явки становив 93,5 % (1 855 осіб). 

Результати незалежного тестування (першого етапу сертифікації) розміщено в 
кабінетах учасників 26 вересня. 

Учасники, які за підсумками проходження незалежного тестування набрали не 
менше ніж 60 % максимальної кількості тестових балів, вважаються такими, що склали 
незалежне тестування та допускалися до участі в наступному етапі сертифікації. 
Зведену інформацію про розподіл учасників незалежного тестування за кількістю 
набраних балів наведено в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 
 

Тестовий 
бал 

Кількість осіб, які 
отримали вказаний 

тестовий бал 

Кумулятивний 
розподіл зростання 

Кумулятивний 
розподіл зменшення 

Кількість Частка Кількість Частка 

0 0 0 0,00 1855 100,00 
… … … … … … 
… … … … … … 
24 1 0 0,00 1855 100,00 
25 0 1 0,05 1854 99,95 
26 0 1 0,05 1854 99,95 
27 0 1 0,05 1854 99,95 
28 0 1 0,05 1854 99,95 
29 0 1 0,05 1854 99,95 
30 0 1 0,05 1854 99,95 
31 0 1 0,05 1854 99,95 
32 2 1 0,05 1854 99,95 
33 0 3 0,16 1852 99,84 
34 1 3 0,16 1852 99,84 
35 5 4 0,22 1851 99,78 
36 4 9 0,49 1846 99,51 
37 1 13 0,70 1842 99,30 
38 6 14 0,75 1841 99,25 
39 6 20 1,08 1835 98,92 
40 10 26 1,40 1829 98,60 
41 6 36 1,94 1819 98,06 
42 8 42 2,26 1813 97,74 
43 11 50 2,70 1805 97,30 
44 6 61 3,29 1794 96,71 
45 13 67 3,61 1788 96,39 
46 18 80 4,31 1775 95,69 
47 19 98 5,28 1757 94,72 
48 21 117 6,31 1738 93,69 
49 21 138 7,44 1717 92,56 
50 20 159 8,57 1696 91,43 
51 29 179 9,65 1676 90,35 
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Тестовий 
бал 

Кількість осіб, які 
отримали вказаний 

тестовий бал 

Кумулятивний 
розподіл зростання 

Кумулятивний 
розподіл зменшення 

Кількість Частка Кількість Частка 

52 32 208 11,21 1647 88,79 
53 28 240 12,94 1615 87,06 
54 31 268 14,45 1587 85,55 
55 35 299 16,12 1556 83,88 
56 41 334 18,01 1521 81,99 
57 53 375 20,22 1480 79,78 
58 52 428 23,07 1427 76,93 
59 40 480 25,88 1375 74,12 
60 61 520 28,03 1335 71,97 
61 60 581 31,32 1274 68,68 
62 74 641 34,56 1214 65,44 
63 84 715 38,54 1140 61,46 
64 62 799 43,07 1056 56,93 
65 73 861 46,42 994 53,58 
66 70 934 50,35 921 49,65 
67 71 1004 54,12 851 45,88 
68 81 1075 57,95 780 42,05 
69 75 1156 62,32 699 37,68 
70 68 1231 66,36 624 33,64 
71 70 1299 70,03 556 29,97 
72 54 1369 73,80 486 26,20 
73 66 1423 76,71 432 23,29 
74 62 1489 80,27 366 19,73 
75 43 1551 83,61 304 16,39 
76 48 1594 85,93 261 14,07 
77 43 1642 88,52 213 11,48 
78 32 1685 90,84 170 9,16 
79 32 1717 92,56 138 7,44 
80 34 1749 94,29 106 5,71 
81 27 1783 96,12 72 3,88 
82 16 1810 97,57 45 2,43 
83 8 1826 98,44 29 1,56 
84 12 1834 98,87 21 1,13 
85 4 1846 99,51 9 0,49 
86 4 1850 99,73 5 0,27 
87 0 1854 99,95 1 0,05 
88 0 1854 99,95 1 0,05 
89 1 1854 99,95 1 0,05 
90 0 1855 100,00 0 0,00 
… … … … … … 
… … … … … … 
100 0 1855 100,00 0 0,00 
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У 2022 році учасників, які склали незалежне тестування та допускалися до участі в 
наступному етапі сертифікації, виявилося 1 335 (67,3 % від кількості зареєстрованих; 
72,0 % від кількості учасників незалежного тестування) з різних регіонів України 
(див. Діагр. 1.1, 1.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діаграма 1.1. Результати незалежного тестування у межах сертифікації учителів 
2022 року (в розрізі регіонів) 
 

Усі етапи підготовки та проведення незалежного тестування (реєстрація, 
формування мережі пунктів тестування, розподіл учасників сертифікації між 
пунктами тестування, організація роботи пунктів тестування, визначення та 
оголошення результатів, апеляційна кампанія) відбулися на належному 
організаційному рівні. 
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Діаграма 1.2. Результати незалежного тестування у межах сертифікації учителів 2022 року (в розрізі регіонів) 
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2. Загальна характеристика та структура тесту незалежного тестування 

фахових знань і умінь учителів початкових класів 
 

Зміст тесту визначено Програмою незалежного тестування фахових знань і вмінь 
учителів початкових класів, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 
України від 05 квітня 2022 року № 294. 

 

Загальна кількість завдань тесту – 100. 
 

На виконання тесту відведено 180 хвилин. 
 

Розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми незалежного 
тестування наведено в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Розділ / підрозділ програми 
Частка від загальної кількості 

завдань 

Управління освітнім процесом 10 % 

Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів), у 
т. ч.: 

76 % 

– комунікація державною мовою з дотриманням 
норм української літературної мови 

9 % 

– система теоретичних знань з освітніх галузей, 
визначених Державним стандартом початкової освіти 

29 % 

– методики навчання освітніх галузей, 
визначених Державним стандартом початкової освіти 

32 % 

– цифрове середовище та цифрові технології в 
освітньому процесі 

6 % 

Партнерська взаємодія з учасниками освітнього 
процесу 

2 % 

Організація освітнього середовища 12 % 
 

Тест незалежного тестування містить завдання однієї форми: 
 

завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–100). 
Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

Завдання вважають виконаним, якщо учасник незалежного тестування вибрав і 
позначив відповідь у бланку відповідей А. 

 

Схема нарахування балів за виконання завдань тесту незалежного тестування: 
 

завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють у 0 або 1 бал: 1 бал, 
якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або 
вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано. 

 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі 
завдання тесту незалежного тестування, – 100. 
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3. Психометричні характеристики тесту незалежного тестування фахових 

знань і умінь учителів початкових класів 
 

Статистичні характеристики результатів тестування фахових знань і умінь учителів 
початкових класів наведено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 
Характеристика тесту Кількісне значення 

Вибірка1 1 855 

Максимально можливий бал2 100* 

Максимально набраний бал3 089* 

Середнє4 64,57 

Мода5 63 

Медіана6 65 

Стандартне відхилення7 10,12 

Асиметрія8 -0,47 

Ексцес9 3,00 

* – отримав один учасник 

                                                            
1 Вибірка – фактична кількість учасників, які проходили незалежне тестування. 
2 Максимально можливий бал (Max) – бал, який можуть набрати учасники незалежного тестування, 
правильно виконавши всі завдання тесту, та обчислений згідно зі Схемами нарахування балів за виконання 
завдань незалежного тестування, розробленими Українським центром оцінювання якості освіти та затвердженими 
відповідним наказом. 
3 Максимально набраний бал (max) – найбільший бал, який фактично набрали учасники тестування та обчислений 
згідно зі Схемами нарахування балів за виконання завдань незалежного тестування (max ≤ Max). 
4 Середнє (Mean (M)) означає, що середній набраний бал для всіх учасників незалежного тестування становить 
певний бал – M. 
5 Мода (Mode (Mo)) означає, що найчастіше в учасників незалежного тестування трапляється певний бал, що 
відповідає найвищому стовпчику гістограми розподілу учасників тестування за кількістю набраних тестових 
балів, тобто її вершині. 
6 Медіана (Median (Me)) означає, що кількість учасників незалежного тестування, які отримали більше вказаного 
бала, дорівнює кількості учасників, які отримали менше вказаного бала. Медіана розподілу балів – це бал, який 
розподіляє всіх учасників незалежного тестування на дві рівні групи (за кількістю учасників у кожній з них): тих, 
хто отримав бал більший, ніж указаний, і тих, хто отримав бал менший, ніж указаний. 
7 Стандартне відхилення (Standard Deviation (St.Dev.)) означає, що в середньому величина відхилення бала, 
отриманого кожним учасником незалежного тестування, від середнього (M) становить певний бал. Величина 
St.Dev. показує те, наскільки широко тест розподіляє учасників тестування за набраними ними балами. Мале 
значення St.Dev. свідчить, що більшість учасників тестування отримують практично однакову кількість балів. 
Таке трапляється або коли тестування складає група учасників, що дійсно має дуже близький один до одного 
рівень підготовки, або коли тест не є якісним і має низьку розподільну здатність. Що більша величина St.Dev., то 
краще тест розподіляє учасників тестування. Для оцінки якості тесту значення St.Dev. порівнюють зі значенням М, 
а також зі стандартною похибкою вимірювання. Тест вважають таким, що має достатню розподільну здатність, якщо 
значення St.Dev. становить ≥15 % від значення М. 
8 Асиметрія (Skewness (Sk)) – характеристика «перекосу» чи несиметричності «крил» розподілу балів, набраних 
учасниками незалежного тестування. Sk=0 свідчить, що асиметрії немає, і це дає змогу робити висновок про 
нормальність розподілу балів. Sk0 свідчить, що асиметрія є додатною, або лівобічною, тобто в розподілі 
найчастіше трапляються значення менші М. Sk0 свідчить, що асиметрія є від’ємною, або правобічною, тобто в 
розподілі найчастіше трапляються значення більші М. Помітним відхиленням значення Sk від 0 вважають ±0,1 і 
більше. 
9 Ексцес (Kurtosis (K)) – характеристика «гостроверхості» графіка розподілу балів, набраних учасниками 
незалежного тестування, порівняно з графіком нормального розподілу (розподілу Гаусса), що має такі ж 
значення середнього та стандартного відхилення. K=0 свідчить, що ексцесу немає, а крива розподілу балів не 
«гостріша» і не «плоскіша» за Гауссовську, тобто відповідає нормальному розподілу. K0 свідчить, що ексцес 
додатний, а крива розподілу має вищу та «гострішу» вершину, ніж крива нормального (Гауссовського) 
розподілу. K0 свідчить, що ексцес від’ємний, а крива розподілу має нижчу та «плоскішу» вершину, ніж крива 
нормального (Гауссовського) розподілу. 

9



Закінчення табл. 3.1 
Характеристика тесту Кількісне значення 

Складність тесту10 70,6 

Розподільна здатність тесту11 26,3 

Надійність тесту12 0,84 

Стандартна похибка вимірювання13 4,10 

                                                            
10 Складність тесту – середнє арифметичне значень показників складності (P-value) усіх завдань тесту 
незалежного тестування. 

У таблиці наведено інтервали значень складності та характеристику тесту. 
 

Інтервал значення P-value Характеристика тесту 

 80 % тест дуже легкий 

60 – 79 % тест легкий 

40 – 59 % тест оптимальний 

21 – 39 % тест складний 

≤ 20% тест дуже складний 
 
11 Розподільна здатність тесту – середнє арифметичне значень показників розподільної здатності (D-index) 
усіх завдань тесту незалежного тестування. 

У таблиці наведено інтервали значень розподільної здатності та характеристику тесту. 
 

Інтервал значення D-index Характеристика тесту 

41 – 100 % тест з дуже хорошою розподільною здатністю 

31 – 40 % тест з хорошою розподільною здатністю 

21 – 30 % тест з середньою розподільною здатністю 

≤ 20 % тест з низькою розподільною здатністю 
 
12 Надійність тесту (Reliability) – характеристика, що відображає ступінь стійкості результатів тесту до дій 
сторонніх випадкових факторів; ступінь узгодженості результатів виконання тесту, отриманих під час первинного 
та повторного його застосування тими ж самими учасниками тестування в різні моменти часу. 

Надійність тесту, як правило, оцінюють за характеристикою внутрішньої узгодженості завдань тесту 
незалежного тестування. Внутрішня узгодженість відображає, наскільки похибки, що вносяться в процес 
вимірювання окремими завданнями, компенсують одна одну чи, навпаки, підсилюють одна одну. 

Загальновживаним показником надійності тесту є коефіцієнт Альфа Кронбаха (Cronbach’s alpha). 
Референсними є значення Альфи ≥ 0,75. Тестування, у яких Альфа Кронбаха виявилася більшою від 0,75, слід 
вважати надійними. Що більшим є значення Альфи, то надійнішим, стійкішим є результат тестування стосовно 
впливу сторонніх випадкових факторів, які не є об’єктами вимірювання, і тим меншою є похибка вимірювання. 

У таблиці наведено інтервали значень коефіцієнта Альфа Кронбаха та характеристика надійності тесту як 
інструмента вимірювання. 
 

Інтервал значення Cronbach’s alpha Характеристика тесту 

0,90 – 0,99 тест є відмінним інструментом вимірювання 

0,85 – 0,89 тест є дуже хорошим інструментом вимірювання 

0,80 – 0,84 тест є хорошим інструментом вимірювання 

0,75 – 0,79 тест є задовільним інструментом вимірювання 

 0,75 тест є малозадовільним інструментом вимірювання 
 
13 Стандартна похибка вимірювання (Standard Error of Measurement (SEM)) – статистичний показник, що 
відображає ступінь точності вимірювання та виражається в балах і залежить від надійності тесту та 
стандартного відхилення. 

Задовільною є якість тесту, у якого величина SEM 1/2 від величини St.Dev. 
На основі стандартної похибки вимірювання будують довірчий інтервал (Confidence Interval): 
– для близько 68 % упевненості, що оцінка учасника тестування міститься всередині цього інтервалу, він 

становить ±1SEM; 
– для близько 95 % упевненості, що оцінка учасника тестування міститься всередині цього інтервалу, він 

становить ±2SEM. 
Що вужчим є діапазон SEM, то більшою є впевненість, що тестовий бал розкриває реальний стан успішності 

окремого учасника незалежного тестування. 

10



На діаграмах 3.1, 3.2 показано розподіл учасників тестування за кількістю 
набраних тестових балів14. 

 
 

Діаграма 3.1. Розподіл учасників тестування за кількістю набраних тестових балів 
 
 

 

Діаграма 3.2. Розподіл учасників тестування за кількістю набраних тестових балів 

                                                            
14 Червоною лінією на діаграмах 3.1, 3.2 позначено поріг «склав / не склав» (60 балів). Учасники, які за підсумками 
проходження незалежного тестування набрали меншу кількість тестових балів, вважаються такими, що не склали 
незалежне тестування та не допускалися до участі в наступному етапі сертифікації. 
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На точковій діаграмі15 3.3 показано розподіл (розсіювання) завдань тесту 
незалежного тестування за складністю16 та розподільною здатністю17. 
 

 

Діаграма 3.3. Розподіл (розсіювання) завдань тесту незалежного тестування за 
складністю та розподільною здатністю 
 

                                                            
15 Точкова діаграма (діаграма розсіювання) – один із типів математичних діаграм, що використовують для 

відображення в декартовій системі координат значень двох змінних для набору даних. Дані (тестові завдання) 
показано у вигляді набору точок, кожна з яких має значення однієї змінної (показника складності), що визначає 
її положення на горизонтальній осі, та значення іншої змінної (показника розподільної здатності), що визначає 
її положення на вертикальній осі. 
16 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 вони могли б отримати за його виконання. У таблиці 
наведено інтервали значень складності та характеристику тестового завдання. 
 

Інтервал значення P-value Характеристика завдання 

  80 % дуже легке 

60 –79 % легке 

40 – 59 % оптимальне 

21 –39 % складне 

≤ 20 % дуже складне 
 
17 Розподільна здатність (дискримінативність) тестового завдання (D-index) – здатність тестового завдання 
відділяти учасників тестування з різним рівнем навчальних досягнень. Дискримінативність завдання 
визначають як різницю складності завдання для сильної та слабкої (добре і погано підготовленої) груп учасників 
тестування. У таблиці наведено інтервали значень розподільної здатності та характеристику дискримінативності 
тестового завдання. 
 

Інтервал значення D-index Характеристика дискримінативності завдання 

41 – 100 % дуже хороша 

31 – 40 % хороша 

21 – 30 % середня 

≤ 20 % низька 
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На діаграмі 3.4 показано розподіл (розсіювання) завдань тесту незалежного 
тестування за показником (коефіцієнтом) кореляції18. 

 

Діаграма 3.4. Розподіл (розсіювання) завдань тесту незалежного тестування за 
показником (коефіцієнтом) кореляції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

18 Кореляція тестового завдання (Correlation) – зв’язок між результатами виконання певного завдання тесту 
учасником тестування та загальним балом, отриманим ним за весь тест, – обчислюють у вигляді коефіцієнта: 

– Rit (Item-Test Correlation) – зв’язок між результатом виконання певного завдання тесту учасником тестування 
та загальним балом, отриманим ним за весь тест, ураховуючи бал за виконання цього завдання; 

– Rir (Item-Rest Correlation) – зв’язок між результатом виконання певного завдання тесту учасником тестування 
та загальним балом, отриманим ним за весь тест, не враховуючи бал за виконання цього завдання. 

Що сильніший зв’язок, то вищим є коефіцієнт кореляції, і тим більшою є розподільна здатність завдання. 
Значення коефіцієнта кореляції належить інтервалу [-1;1], тобто варіюється від 0 (випадковий зв’язок) до 1 

(абсолютний лінійний зв’язок) або -1 (абсолютний негативний лінійний зв’язок). 
У таблиці наведено інтервали значень коефіцієнта кореляції та інтерпретація розподільної здатності завдання. 

 

Інтервали значень показника Rit Інтерпретація розподільної здатності 

˃ 0,25 – 1 висока 

˃ 0,2 – 0,24 прийнятна 

-1 – 0,19 низька 
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4. Змістовий аналіз результатів виконання окремих завдань тесту 

незалежного тестування фахових знань і умінь учителів початкових класів 
 

 

 
Розділ програми. Вимоги законодавства до організації освітнього процесу в 

початковій школі. 
Коментар. Це завдання дає учасникові тестування змогу продемонструвати 

вміння аналізувати нормативні документи з метою дотримання їхніх вимог у 
професійній діяльності. Згідно з чинним Законом України «Про повну загальну 
середню освіту» 2020 року «Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на 
підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального начального плану, що 
розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, 
схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується його керівником та 

Ключ 

Відповіді учасників (%) Не 
виконали 
завдання 

(%) 

Складність 
(P-value) 

Дискримінація 
(D-index) 

Кореляція 
(Rit) А Б В Г 

Б 5,7 72,0 2,7 19,4 0 72,0 38,3 0,3 
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підписується батьками». Такий варіант заповнення пропусків представлено в рядку Б. 
Усі інші варіанти містять помилкові пропозиції. 

Отже, правильна відповідь – Б. 
 

 
 

Ключ 

Відповіді учасників (%) Не 
виконали 
завдання 

(%) 

Складність
(P-value) 

Дискримінація 
(D-index) 

Кореляція 
(Rit) А Б В Г 

Г 3,8 7,7 18,6 69,7 0 69,7 31,0 0,2 
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Розділ програми. Комунікація державною мовою. 
Коментар. Це завдання дає учасникові змогу продемонструвати володіння 

базовими знаннями в галузі мовознавства в обсязі, необхідному для здійснення 
професійної діяльності. Для того щоб визначити відмінок кожного з наведених слів у 
реченні, відновімо відповідні словосполучення.  

Варіант А – «для забезпечення (кого/чого?) доступності інформації» - (родовий 
відмінок). Варіант Б – «у випадку його (кого/чого?) відсутності» - (родовий відмінок). 
Варіант В – «не може не викликати (кого/чого?) стурбованості» - (родовий відмінок). 
Варіант Г – «у (кому/чому?) більшості країн світу» - (місцевий відмінок). 

Отже, правильна відповідь – Г.  
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Ключ 

Відповіді учасників (%) Не 
виконали 
завдання 

(%) 

Складність 
(P-value) 

Дискримінація 
(D-index) 

Кореляція 
(Rit) А Б В Г 

Б 11,3 71,4 11,6 5,0 0 71,4 41,6 0,3 

 

17



 
Розділ програми. Мовно-літературна освітня галузь. 
Коментар. Це завдання дає учасникові тестування змогу продемонструвати 

вміння правильно розставляти розділові знаки в простих і складних реченнях. Для 
цього потрібно вказати з-поміж чотирьох наведених варіантів те речення, де наявна 
пунктуаційна помилка. У восьмому, десятому та одинадцятому реченнях таких 
помилок немає. А от у дев’ятому пропущено кому після слова «зору», яка має 
виділяти підрядну частину («які мали вади зору») складнопідрядного означального 
речення.  

Отже, правильна відповідь – Б 
 
 

 
 

Ключ 

Відповіді учасників (%) Не 
виконали 
завдання 

(%) 

Складність 
(P-value) 

Дискримінація 
(D-index) 

Кореляція 
(Rit) А Б В Г 

В 8,6 7,3 70,7 13,3 0 70,7 45,6 0,4 
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Розділ програми. Математична освітня галузь. 
Коментар. Це завдання дає учасникові тестування змогу продемонструвати 

вміння оперувати множиною натуральних чисел. У завданні потрібно визначити 
твердження, що є хибним щодо множини натуральних чисел. Проаналізуємо кожне 
твердження. Варіант А: сума будь-яких трьох послідовних натуральних чисел націло 
ділиться на 3. Нехай n – перше натуральне число, числа n + 1, n + 2 – наступні, їх 
сума n + n + 1 + n + 2 = 3n + 3. Числа 3n і 3 націло діляться на 3, тому й сума трьох 
послідовних натуральних чисел ділиться націло на 3 (кратна 3) за будь-якого 
значення n. Отже, це твердження є істинним. n + (n +1) + (n +2) = n + n + 1 + n + 2 = 
3n + 3 = 3 (n +1). Варіант Б: будь-яке число є розв’язком нерівності х + 1 > x.  Сума х 
та одиниці є більшим за значення окремого доданку х. Відповідно це твердження є 
істинним. Варіант В: добуток двох будь-яких чисел кратний 2-ом. За ознакою 
подільності чисел на 2 відомо, що на два націло діляться тільки ті, числа, запис яких 
закінчується парною цифрою. Відповідно для того, щоб добуток двох чисел був 
кратним 2-ом, один із множників має бути парним числом. Отже, наведене 
твердження є хибним. Варіант Г: всі непарні числа не діляться на 4 націло. За ознакою 
подільності чисел на 4 відомо, що на 4 націло діляться тільки ті числа, що є парними. 
Отже, наведене твердження є істинним. 

Отже, правильна відповідь – В. 
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Розділ програми. Математична освітня галузь. 
Коментар. Це завдання дає учасникові тестування змогу продемонструвати 

вміння розв’язувати задачі на відсотки. Спочатку потрібно обчислити скільки євро 
необхідно сплатити за квиток з урахуванням знижки; далі отриману вартість квитка в 
євро перевести в гривні. 

1) 85 €  · 0,20 = 17 € – знижка на купівлю квитків. 
2) 85 € – 17 = 68 € – вартість квитка з врахуванням знижки. 
3) 68 · 33,25 = 2 261 (грн) – вартість квитка з врахуванням знижки. 
Отже, правильна відповідь – Б. 

Ключ 

Відповіді учасників (%) Не 
виконали 
завдання 

(%) 

Складність 
(P-value) 

Дискримінація 
(D-index) 

Кореляція 
(Rit) А Б В Г 

Б 8,6 71,4 15,7 3,9 0 71,4 43,3 0,3 

20



 
 

Ключ 

Відповіді учасників (%) Не 
виконали 
завдання 

(%) 

Складність 
(P-value) 

Дискримінація 
(D-index) 

Кореляція 
(Rit) А Б В Г 

А 78,5 12,9 2,3 6,2 0 78,5 32,6 0,3 

 

 
Розділ програми. Природнича освітня галузь. 
Коментар. Це завдання дає учасникові тестування змогу продемонструвати 

знання про будову тіла людини та системи органів тіла людини. У завданні необхідно 
визначити, до якої системи належить зображений на рисунку орган. На рисунку 
зображено нирки, основною функцією яких є виведення продуктів життєдіяльності 
шляхом фільтрації крові. Відповідно нирки разом із сечоводом, сечовим міхуром, 
уретрою відносять до видільної системи. Переконаймося, що відповіді Б, В і Г 
неправильні. Розгляньмо Варіант Б (дихальна система), до цієї системи відносимо 
носову порожнину, глотку, гортань тощо. До травної системи (Варіант В) належить 
шлунково-кишковий тракт, а статеві органи (Варіант Г) виконують репродуктивну 
функцію. На рисунках ці органи матимуть інший вигляд. 

Отже, правильна відповідь – А.  
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Ключ 

Відповіді учасників (%) Не 
виконали 
завдання 

(%) 

Складність 
(P-value) 

Дискримінація 
(D-index) 

Кореляція 
(Rit) А Б В Г 

А 57,8 10,6 9,8 21,6 0 57,8 38,9 0,3 

 

Розділ програми. Природнича освітня галузь. 
Коментар. Це завдання дає учасникові тестування змогу продемонструвати 

знання щодо планет земної групи, зокрема їх розташування відносно Сонця. У 
завданні потрібно визначити планети земної групи, зважаючи на запропоновану 
модель Сонячної системи. Для цього пригадаймо, за якими ознаками планети 
об’єднуються до земної групи. До планет земної групи належать ті, що мають подібну 
базову структуру – наявність центрального металевого ядра (в основному – залізо), 
яке оточує силікатна мантія. До планет із такою структурою, за даними міжнародної 
астрономічної ради, належать такі: Меркурій, Венера, Земля і Марс. Розгляньмо 
наведену модель і визначимо розташування цих планет. Відносно Сонця Меркурій є 
першою планетою (1), Венера – другою (2), Земля – третьою (3), Марс – четвертою 
(4). 

Отже, правильна відповідь – А. 
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Ключ 

Відповіді учасників (%) Не 
виконали 
завдання 

(%) 

Складність 
(P-value) 

Дискримінація 
(D-index) 

Кореляція 
(Rit) А Б В Г 

А 82,0 11,8 5,0 1,2 0 82,0 27,6 0,3 

 

Розділ програми. Педагогічні технології навчання. 
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Коментар. Це завдання дає учасникові тестування змогу продемонструвати 
вміння добирати дидактичні засоби для навчальних занять з різних предметів / курсів. 
Усі наведені на схемі функції виконує учнівське портфоліо (Варіант А), яке містить 
учнівські роботи за певний період, відображає прогрес дитини, щоденні види 
діяльності тощо. Буктрейлер, лепбук і презентація – це різновиди організації 
навчального матеріалу, які учні можуть робити самостійно або з допомогою вчителя, 
виконуючи навчальні завдання. На відміну від портфоліо, інші варіанти не «фіксують 
накопичення та оцінки індивідуальних досягнень учня протягом певного періоду 
навчання», не є комплексом учнівських робіт, які відбирає педагог, дитина та батьки». 

Отже, правильна відповідь – А. 
 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%) Не 
виконали 
завдання 

(%) 

Складність 
(P-value) 

Дискримінація 
(D-index) 

Кореляція 
(Rit) А Б В Г 

Г 2,4 28,0 33,0 36,6 0 36,6 34,5 0,3 

 

Розділ програми. Методика навчання української мови та літератури. 
Коментар. Це завдання дає учасникові тестування змогу продемонструвати 

знання методики навчання грамоти (читання). Правильна відповідь – дотримання пауз  
відповідно до розділових знаків (Варіант Г), оскільки це вміння спрямовано на 
формування виразності читання. Такі вміння, як: дотримання норм наголошування 
слів (Варіант А), чітка артикуляція приголосних у кінці слова (Варіант Б), нормативна 
вимова звукосполучень у словах і реченнях (Варіант В) сприяють забезпеченню 
правильності читання.  

Отже, правильна відповідь – Г. 
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Розділ програми. Методика навчання української мови та літератури. 
Коментар. Це завдання дає учасникові тестування змогу продемонструвати 

вміння добирати відповідні методи, прийоми та форми організації діяльності учнів на 
навчальних заняттях з української мови та літературного читання. Оскільки наведені 
в переліку запитання передбачають здатність учнів локалізувати явно вказані автором 
відомості, інформацію про подію, вчинок, факт з прочитаного тексту та пошук 
мовних засобів, очевидно, ці запитання спрямовані на розвиток в учнів уміння 
знаходити в тексті інформацію. Питання, спрямовані на аналіз та інтерпретацію 
прочитаного, мали би на меті формування в учнів таких умінь: з’ясувати авторський 

Ключ 

Відповіді учасників (%) Не 
виконали 
завдання 

(%) 

Складність 
(P-value) 

Дискримінація 
(D-index) 

Кореляція 
(Rit) А Б В Г 

Г 5,9 12,1 57,8 23,6 0 23,6 35,7 0,3 
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задум, визначити головну та другорядну інформацію, розмежувати факти і судження, 
оцінити стиль викладу та інших. Тобто жодне з наведених запитань не спрямоване на 
формування вміння аналізувати та інтерпретувати зміст прочитаного тексту. 

Отже, правильна відповідь – Г.  
 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%) Не 
виконали 
завдання 

(%) 

Складність 
(P-value) 

Дискримінація 
(D-index) 

Кореляція 
(Rit) А Б В Г 

Б 15,6 66,9 9,8 7,4 0 66,9 43,3 0,3 

 

Розділ програми. Методика навчання математики. 
Коментар. Це завдання дає учасникові тестування змогу продемонструвати 

розуміння когнітивних дій, які мають виконати учні під час розв’язання конкретного 
завдання. У завданні потрібно визначити дію, яку не виконують учні під час 
розв’язання запропонованого завдання. Розгляньмо це завдання та визначимо дії, які 
виконують учні під час його розв’язання: «Обери дві пари чисел, сума яких є 
найменшою і найбільшою» (варіант Г порівняння); «Яку арифметичну дію додатково 
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потрібно виконати для того, щоб зрівняти ці суми» (варіант В обчислення); «Запиши 
можливі варіанти й поясни свої дії» (варіант А аргументація). 

Отже, правильна відповідь – Б. 
 

 
 

Ключ 
Відповіді учасників (%) 

Не виконали завдання (%)
Складність 

(P-value) 
Дискримінація

(D-index) 
Кореляція

(Rit) А Б В Г 

Б 2,1 80,0 9,5 8,0 0 80,0 33,7 0,3 

 

Розділ програми. Методика навчання математики. 
Коментар. Це завдання дає учасникові тестування змогу продемонструвати 

вміння визначати функції дидактичних засобів для формування конкретних 
математичних умінь. У завданні потрібно визначити доцільність використання 
таблиці Піфагора під час формування математичних умінь. Таблицю Піфагора, або 
таблицю множення, використовують для формування обчислювальних навичок 
табличного множення та ділення. Під час опрацювання таблиці (її аналіз, пізніше – 
самостійне заповнення) учнів навчають знаходити певні закономірності, що 
підтверджують суть дії множення та ділення, та їх властивості (варіант Г). Наприклад, 
учні знаходять підтвердження того, що від зміни множників місцями добуток не 
змінюється (варіант А). Оскільки учні опрацьовують ці дані в таблиці, це також 
сприяє формуванню в учнів умінь аналізувати дані, що подані за допомогою 
графічних організаторів, зокрема таблиці (варіант В). Відповідно таблицю Піфагора 
недоцільно використовувати для формування умінь класифікувати геометричні 
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фігури  за істотними ознаками через відсутність необхідних дидактичних компонентів 
для цього. 

Отже, правильна відповідь – Б. 
 

 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%) Не 
виконали 
завдання 

(%) 

Складність 
(P-value) 

Дискримінація 
(D-index) 

Кореляція 
(Rit) А Б В Г 

Б 3,6 57,0 35,9 3,2 0 57,0 41,7 0,3 
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Розділ програми. Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ». 
Коментар. Це завдання дає учасникові тестування змогу продемонструвати 

розуміння можливостей курсу «Я досліджую світ» для розвитку алгоритмічного, 
системного й критичного мислення учнів. Проаналізуймо наведені запитання і 
визначмо, на формування яких очікуваних результатів спрямовано їх. Запитання Яка 
назва продукту? Де його виготовлено? Які умови його зберігання? спрямовані на 
формування в учнів уміння виявляти розуміння фактичного змісту прочитаного 
(Варіант А). Запитання Яких поживних речовин у продукті найбільше? спрямоване на 
формування вміння порівнювати числа в межах ста й упорядковувати їх (Варіант В). 
Запитання Яка маса продукту? Яких поживних речовин у продукті найбільше? 
спрямовані на формування вміння вибирати числові дані, необхідні для відповіді на 
конкретне запитання (Варіант Г). Щодо вміння на основі тексту фіксувати 
інформацію графічно (Варіант Б) немає жодного запитання.  

Отже, правильна відповідь – Б. 
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Ключ 

Відповіді учасників (%) Не 
виконали 
завдання 

(%) 

Складність 
(P-value) 

Дискримінація 
(D-index) 

Кореляція 
(Rit) А Б В Г 

В 15,0 6,7 61,9 15,7 0 61,9 46,2 0,3 
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Розділ програми. Інформатична освіта та цифрове освітнє середовище. 
Коментар. Це завдання дає учасникові тестування змогу продемонструвати 

вміння визначати помилки різних типів в алгоритмах і програмних об’єктах. У 
завданні запропоновано сценарій проєкту зі створення квадрата в середовищі Scratch. 
Утім, після його реалізації на сцені було створено трикутник, що свідчить про 
помилку в одному з блоків сценарію. Відповідно в завданні потрібно визначити блок, 
в якому допущено помилку. Проаналізуємо наведений сценарій. Класично алгоритм 
розпочинається зі стартового блоку, що запускає сценарій в дію; наступними двома 
блоками алгоритму є технічні блоки – ті, що дають змогу очистити сцену (фон 
проєкту) від попередніх результатів сценарію/або від результатів іншого сценарію. 
Далі подано блоки, що задають конкретні дії Спрайту (об’єкту, що демонструє 
результат виконання сценарію). У запропонованому блоці Спрайту чотири рази 
потрібно пройти певну кількість кроків відповідно до довжини сторони фігури й 
повернути на 120. Тобто Спрайт пройшовши певну кількість кроків повертає на 120 
й повторює ці дії чотири рази. Оскільки Спрайт креслить межу фігури, то відповідно, 
повернувши на 120 (є значенням зовнішнього кута наведеного трикутника: 180 – 
60 = 120)  чотири рази, візуально отримуємо трикутник. Оскільки в умові зазначено, 
що метою проєкту було заплановано створення квадрата, відповідно й повертати 
потрібно було на 270 (є значенням зовнішнього кута квадрата - 360 – 90 = 270)   
або на 90. 

Отже, правильна відповідь – В. 
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Ключ 
Відповіді учасників (%) Не 

виконали 
завдання 

(%) 

Складність 
(P-value) 

Дискримінація 
(D-index) 

Кореляція 
(Rit) А Б В Г 

Г 7,7 0,6 13,5 77,6 0 77,6 43,3 0,4 
 

Розділ програми.  Інформатична освіта та цифрове освітнє середовище. 
Коментар. Це завдання дає учасникові тестування змогу продемонструвати 

знання щодо норм академічної доброчесності та авторського права під час роботи з 
ЕОР. У завданні потрібно проаналізувати допис і визначити, яку з-поміж наведених 
характеристик обов’язково потрібно додати в текстове повідомлення. Оскільки 
зазначено, що Леся запозичила відео в своєї колеги, то, за нормами авторського права, 
вона обов’язково мала б зазначити автора відео або джерело його запозичення. Усі 
інші варіанти не є вимогами академічної доброчесності та авторського права під час 
роботи з ЕОР, а носять суто допоміжний характер для колег. 

Отже, правильна відповідь – Г. 
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Ключ 

Відповіді учасників (%) Не 
виконали 
завдання 

(%) 

Складність 
(P-value) 

Дискримінація 
(D-index) 

Кореляція 
(Rit) А Б В Г 

А 84,3 1,1 5,4 8,9 0 84,3 24,2 0,2 

 

 
Розділ програми. Психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку. 
Коментар. Це завдання дає учасникові тестування змогу продемонструвати 

знання вікових та індивідуальних психічних особливостей та особливостей перебігу 
когнітивних процесів молодших школярів. Увага (Варіант А) – це зосередженість 
діяльності суб’єкта в певний момент часу на певному об’єкті. Пам’ять (Варіант Б) – це 
психічний процес, який відображає досвід людини шляхом запам’ятовування, 
зберігання і відтворення. Мислення (Варіант В) – це вища форма психічного 
відображення дійсності. Цей процес здійснює пошук істотних ознак, властивостей, 
предметів, явищ та зв’язків між ними. Уява (Варіант Г) – це психічний процес 
створення людиною нових образів на основі її попереднього досвіду.  

Отже, правильна відповідь – А.  
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Ключ 

Відповіді учасників (%) Не 
виконали 
завдання 

(%) 

Складність 
(P-value) 

Дискримінація 
(D-index) 

Кореляція 
(Rit) А Б В Г 

В 6,1 35,6 43,6 14,8 0 43,6 33,4 0,2 

 

 
Розділ програми. Правила надання першої домедичної допомоги. 
Коментар. Це завдання дає учасникові тестування змогу продемонструвати 

знання правил надання першої домедичної допомоги. Правильна відповідь – надати 
дитині положення сидячи з нахиленою головою назад (Варіант В). Якщо надати 
дитині такого положення, то кров стікатиме в горло і може потрапити в дихальні 
шляхи, що є дуже небезпечно. До того ж учитель за таких дій не знатиме, спинилася 
кровотеча чи ні. Голова дитини має бути на вищому рівні, ніж ноги, бо в іншому 
випадку приплив крові до голови підсилюється, що тільки прискорить кровотечу. 
Саме тому в разі носової кровотечі в дитини, правильними будуть такі дії вчителя: 
прикласти холод до перенісся та потилиці (Варіант А),  притиснути пальцями крило 
носа на боці кровотечі (Варіант Б), вставити в ніздрю ватний тампон, змочений 3-
процентним розчином перекису водню (Варіант Г).  

Отже, правильна відповідь – В.  
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