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УПРОВАДЖЕННЯ БЛАНКОВИХ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ДЛЯ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ 

СТРЕСОВИМ СИТУАЦІЯМ НА ЗНО ТА ДПА

У статті розглянуто фактори виникнення стресових ситуацій у школярів під час 
заходів контролю. Підкреслено, що на ЗНО/ДПА використовуються завдання, які є не-
традиційними для шкільного курсу математики. Саме такі завдання і стають джере-
лом додаткового стресу. Автори виділили та проаналізували типи проблемних питань 
із математики під час складання ЗНО/ДПА, серед запропонованих виділено: задачі на 
представлення результату за певним форматом; задачі на надання найвірогіднішої від-
повіді; задачі з додатковим питанням для представлення відповіді; завдання практич-
ного характеру; геометричні задачі з реальним малюнком. Із метою пропедевтики ви-
никнення стресових ситуацій і підготовки учнів до складання ЗНО/ДПА з математики 
автори запропонували методичну ідею щодо використання бланків у форматі ЗНО для 
проведення контрольних робіт та представили їхню структуру зі зразком.

Ключові слова: бланкові матеріали; державна підсумкова атестація (ДПА); зов-
нішнє незалежне оцінювання (ЗНО); стрес. 
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Вступ. Зазвичай, будь-які заходи кон-
тролю (іспити, співбесіди, контрольні та 
самостійні роботи) є джерелом додаткових 
стресових ситуацій у підлітків. Стресова 
ситуація – це відгук організму на будь-які 
впливи навколишнього середовища, які ви-
водять його зі стану рівноваги і на які лю-
дина реагує певним чином.

Стрес (від англ. stress – напруга, тиск) 
– неспецифічна реакція організму у від-
повідь на дуже сильну дію (подразник) зов-
ні, яка перевищує норму, а також відповідна 
реакція нервової системи, тобто стан не-
рвової системи в періоди, коли з людиною 
відбувається щось незвичне (Психология 
стресса, 2018). У школярів такий стан ви-
никає практично щоразу, коли наближаєть-
ся незвична ситуація, яка виводить підлітка 
із зони комфорту.

ЗНО/ДПА, безумовно, є стресовою 
ситуацією. Відомо, що поведінка людини 
в зазначеній ситуації змінюється і суттєво 
впливає на розумові здібності. А якщо 
завдання сформульовані в незвичному ви-
гляді, подані нестандартно або потребують 
додаткових зусиль щодо оформлення від-
повідей, то стрес поглиблюється. 

Проблеми виникнення стресових 
ситуацій у підлітків досліджено в роботі 
Т. М. Титаренко, Л. А. Лєпіхова (Титарен-
ко Т. М., 2006). Проблеми психології стре-
су та його наслідків для молоді висвітле-
но в роботах Т. Пасілковські, Р. Х. Рахе, 
Г. Сенк, С. Є. Хобфолл, Т. Х. Хомс та 
Й. Шинкарчук (Szynkarczuk J., 1999; Rahe 
R., 1990; Hobfoll, S., 2006; Sęk, H., 2005). 
Психологічну природу сприйняття та оцін-
ки стресових подій розглядали Л. А. Ки-
таєв-Смик, А. Кучинська, Б. Янда-Денбек 
(Китаев-Смык Л. А., 1988; Kuczyńska, A., 
2002). Адаптаційні захисні механізми, що є 
відгуком на стресову ситуацію, та їхні особ-
ливості досліджували Б. Вавак-Собєрацька, 
С. Є. Хобфолл (Wawak-Sobierajska B., 1995; 
Hobfoll S., 2006).

Центральним осередком в інтегратив-
ній моделі стресу є проблема, яка потребує 
від людини прийняття рішення. Поняття 
такої проблеми автори (Бодров В. А., 2000; 
Психология стресса, 2018) визначають як 

певний прояв та вплив на людину стимулів 
або умов, що вимагають від неї перевищен-
ня або, навпаки, обмеження звичного ха-
рактеру діяльності. Виникнення проблеми 
та потреби її вирішення супроводжується 
напругою функцій організму: якщо про-
блема не вирішується, то напруга збері-
гається або навіть наростає – розвивається 
стрес. Здатність людини вирішувати різні 
проблеми, що постають перед нею, зале-
жать від низки факторів: 1) ресурсів ор-
ганізму – його загальних можливостей для 
розв’язання різних проблем; 2) особисто-
го енергетичного потенціалу, необхідного 
для вирішення конкретної проблеми; 3) по-
ходження проблеми, ступеня несподіваності 
її виникнення; 4) наявності й адекватності 
психологічної та фізіологічної настанови 
на конкретну проблему; 5) типу обраного 
реагування – захисного або агресивного 
(Бодров В. А, 2000; Психология стресса, 
2018). Значення і враховування цих фак-
торів визначає вибір людиною стратегії по-
ведінки для запобігання стресу.

До стресів часто призводять не тільки 
зовнішні фактори, але і внутрішні когнітив-
ні настанови. Настанова – стан готовності 
до певної активності, спрямованої на за-
доволення тієї чи іншої потреби (Словник 
психологічних термінів). Уявні настанови, 
що носять стресопровокувальний харак-
тер, часто перешкоджають успішній діяль-
ності.

Поведінка учнів на ЗНО/ДПА перед-
бачає зосередженість та акумуляцію уваги, 
які суттєвим чином упливають на якість 
виконання завдань, точність перенесення 
результатів на бланк відповідей тощо. Віт-
чизняні вчені-математики, учителі-прак-
тики пропонують низку методичних ре-
комендацій фахівцям, які здійснюють 
підготовку випускників до ЗНО з математи-
ки (Школьний О. В., 2013; Школьний О. В., 
Л. А. Лєпіхова, 2015.; Школьний О. В., 
2016; Головіна О., 2020). Зокрема в роботі 
(Школьний О. В., 2017) автор докладно зу-
пиняється на завданнях з установлення від-
повідностей і на завданнях із розгорнутою 
відповіддю. 

Уміння подолати хвилювання та на-
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лаштуватися на повноцінну роботу є важ-
ливим умінням для будь-якої людини, 
особливо для підлітків під час складання 
ЗНО/ДПА. Важливим фактором, на думку 
авторів, є методична пропедевтика зазначе-
ного вище під час навчального процесу. 

Постановка завдання. Мета статті 
полягає в методичній пропедевтиці запобі-
гання виникненню стресової ситуації у ви-
пускників під час проходження ЗНО/ДПА 
з математики через запровадження викори-
стання бланків відповідей.

У рамках статті визначено завдання: 
- підкреслити фактори виникнення 

стресової ситуації в учнів під час складан-
ня ЗНО/ДПА;

- виділити типи проблемних питань 
із математики;

- продемонструвати варіанти мето-
дичного забезпечення підготовки учнів до 
ЗНО/ ДПА з математики.

Виклад основного матеріалу. При-
значенням ЗНО є з’ясувати рівень навчаль-
них досягнень випускників закладів за-
гальної середньої освіти під час вступу до 
закладів вищої освіти. Метою ЗНО є мож-
ливість забезпечити реалізацію конститу-
ційних прав громадян на рівний доступ до 
якісної освіти, здійснити контроль за до-
триманням Державного стандарту базової 
і повної середньої освіти. Незважаючи на 
те, що результатом складання ЗНО є отри-
мання певної оцінки/ балів, під час підго-
товки до складання ЗНО/ДПА випускників 
слід привчати до набуття та демонстрації 
знань, а не до отримання певної кількості 
балів та спрямовувати насамперед саме на 
це (Freudenthal H., 1981; She H. C., 2018). 
Адже, опиняючись у ситуації оцінювання, 
людина потрапляє у психологічні рамки та 
не має змоги повноцінно виявити свої знан-
ня та вміння. 

Важливо вміти працювати в стре-
сових ситуаціях, цього треба навчатись, 
оскільки це тривалий процес, який має 
розпочатися не за місяць до початку ЗНО, 
а набагато раніше та поступово. Підготов-
ку до іспитів у певному сенсі пропонуємо 
порівняти з підготовкою до спортивних 
змагань. Адже готуватися до іспитів – це 

не тільки вивчати матеріали, а й формувати 
стресостійкість учнів до заходів контролю. 

Із 2021 року запроваджено обов’язко-
ву ДПА з математики у форматі ЗНО для 
всіх здобувачів загальної середньої освіти. 
Тож перед учителями постала проблема 
якісної та ефективної підготовки всіх учнів 
до складання іспиту.

Практика роботи з учнями показала, 
що кінцевий результат залежить не тіль-
ки від якості математичних знань, а та-
кож від читацької грамотності учнів, від 
уміння правильно заповнювати бланки та 
розподіляти власні сили і час у ході іспи-
ту, а також від уміння долати хвилювання 
та справлятися зі стресовою ситуацією. У 
процесі виконання завдання учні не дочи-
тують питання та через неуважність і стрес 
записують відповіді не в тому форматі, яко-
го потребує умова. Між тим, саме правиль-
ний формат відповіді є запорукою успіху 
під час складання онлайн-тестів, іспитів, 
ДПА та ЗНО. Це послужило передумовою 
розроблення бланкових методичних ма-
теріалів, у яких ураховувались акценти на 
вищезазначені аспекти для пропедевтич-
ної підготовки учнів до виконання завдань 
у форматі ЗНО та профілактики стресу на 
іспиті.

Зробивши аналіз результатів ЗНО 
попередніх років та причин неправильних 
відповідей, автори дійшли висновку, що 
поширеною помилкою учнів є не так не-
правильне виконання завдання, як власне 
нерозуміння учнями того, яка відповідь є 
правильною до поданого завдання або як 
правильно зазначити отриманий результат 
у бланку відповідей. Зважаючи на обмеже-
ний час та стан стресу під час іспиту ви-
трачати дорогоцінні хвилини й енергію на 
те, щоб розібратися з бланками, є недореч-
ним і неефективним, оскільки це також по-
глиблює стрес та додає хвилювання. Отже, 
готувати учнів до таких ситуацій потрібно 
заздалегідь, щоб зазначена вище процедура 
стала для них звичною. 

З огляду на все вище зазначене упро-
довж 2020–2021 н.р. всі контрольні роботи 
з математики в 10–11 класах Миколаївської 
гімназії № 4 учитель І. А. Римар розробля-
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ла та проводила у форматі ЗНО з використан-
ням бланків відповідей. Кожна робота була 
відповідно структурована: шість тестових пи-
тань з одним правильним варіантом відповіді, 
одне завдання на встановлення відповідності, 
три завдання з відкритою відповіддю, зокре-
ма структуроване завдання та одне завдання 
з розгорнутою відповіддю. До кожної кон-

трольної роботи учні обов’язково отримували 
бланк, аналогічний бланку відповідей ЗНО з 
математики (рис. 1), у якому потрібно запису-
вати відповіді. Практика показала, що, незва-
жаючи на те, що до бланків додається інструк-
ція та вчитель проводить усний інструктаж 
перед кожною роботою, учні все одно мали 
проблеми з їх заповненням.

Рис. 1. Зразок бланка відповідей для контрольної роботи

Специфіка завдань із математики є та-
кою, що в завданнях із відкритою відповіддю 
питання має бути сформульовано так, щоб у 
бланк можна було записати один результат 

(ціле число або десятковий дріб без одиниць 
вимірювання та спеціалізованих математич-
них символів). Наприклад, завдання № 25 
ЗНО з математики 2021 р. (рис. 2).
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Рис. 2. Завдання № 25 ЗНО з математики 2021 р.

Нестандартність подання відповіді 
в цьому завданні полягає в тому, що ро-
зрахункова формула обчислення ймовір-
ності певної події в довідкових матеріалах 
(підручнику) подана у вигляді звичайного 
дробу. У такому вигляді учні, очевидно, і 
отримують результат, але відповідь у блан-
ку передбачає запис у вигляді десяткового 
дробу. В учня, у якого під час підготовки 
до ЗНО/ДПА така ситуація не виникала або 
виникала зрідка, це може спричинити до-
даткове хвилювання та стати певною про-
блемою.

Наведемо приклад. Розглянемо 
завдання № 31 ЗНО з математики 2010 року 

(рис. 3). За означенням, результатом розв’я-
зання нерівності є множина її розв’язків, 
записана у вигляді проміжку чисел. Вико-
нуючи завдання з підручника, учні звика-
ють саме до такого формату відповіді. При 
цьому записати такий проміжок у бланк 
відповідей неможливо. У таких випадках 
формулюється додаткове питання: пораху-
вати кількість цілих розв’язків, їхню суму, 
добуток, найбільший або найменший ро-
зв’язок тощо. Такий формат для учнів є 
незвичним і, правильно виконавши завдан-
ня, вони мають складнощі щодо правиль-
ного запису відповіді.

Рис. 3. Завдання № 31 ЗНО з математики 2010 року

За результатами ЗНО з математики 
очевидним є те, що проблемними для уч-
нів стають і тестові завдання з нестандарт-
ним питанням, де немає потреби знаходи-
ти точну відповідь, а слід зазначити таку, 
яка найточніше відповідає умові задачі. 
Таких типів завдань із кожним роком стає 
дедалі більше. Наведемо приклади таких 
завдань із основних сесій проведених ЗНО 

з математики (рис. 4а, 4б). За даними УЦО-
ЯО (Офіційний звіт, 2018), із завданням 
№ 3 ЗНО з математики 2018 року (рис. 4а) 
успішно впоралися 78,3 % учасників ЗНО. 
Зазначений факт демонструє, що учнів ля-
кають завдання, у яких не можна провести 
логічні та послідовні обчислення та отри-
мати конкретно обґрунтований числовий 
результат.

Рис. 4а. Завдання № 3 ЗНО з математики 2018 року
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Геометричні задачі традиційно є 
складнішими для учнів, ніж алгебраїчні. 
При цьому, коли відповідь містить квадрат-
ні корені, звичайні дроби, буквені дані, то 
це додатково ускладнює завдання. Остан-
німи роками в тестах ЗНО почастішали 

завдання, де потрібно вказати відповідь, 
найближчу до точної. Наприклад, завдання 
№ 19 ЗНО з математики 2019 року (рис. 5), 
із яким успішно впоралися 26,8 % учас-
ників ЗНО (Офіційний звіт, 2018).

Рис. 4б. Завдання № 4 ЗНО з математики 2021 року

Рис. 5. Завдання № 19 ЗНО з математики 2019 р.

Значна увага в сучасній освіті при-
діляється формуванню компетентностей 
та наскрізних умінь. Першим із наскрізних 
умінь виділено читання з розумінням. Ре-
зультати PISA-2018 продемонстрували не-
достатній рівень читацької грамотності в 
підлітків. Аналогічні результати маємо і на 
ЗНО з математики. Це підтверджують ре-
зультати виконання завдання № 19 ЗНО з 
математики 2021 року (рис. 6).

Наведені приклади демонструють 
різноманітність завдань, які запропоновані 
на ЗНО, але не є поширеними в шкільних 
підручниках із математики. Практика вчи-
теля підтверджує той факт, що навіть після 

декількох виконаних контрольних, до яких 
унесено схожі до наведених типів завдан-
ня, та проведених докладних інструктажів 
щодо заповнення бланків відповідей учні 
все одно припускаються помилок під час 
наведення правильної відповіді та запису 
відповідей на бланку. 

Інноваційність описаної методики 
підготовки учнів до ЗНО/ДПА полягає в 
розробленні комплекту контрольних робіт 
із математики за описаним вище шабло-
ном. Роботи саме в такому форматі та за 
запропонованою структурою розробила 
вчитель математики Миколаївської гімназії 
№ 4 І. А. Римар (рис. 7).
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Рис. 6. Завдання № 19 ЗНО з математики 2021 р.

Рис. 7. Фрагмент контрольної роботи для 11 класу з теми 
«Похідна», завдання з відкритою відповіддю

Як домашні завдання та самостійні 
роботи використовувалися онлайн-інстру-
менти для тестування (На Урок, Всеосвіта, 
Google Форми тощо), де також передбаче-
но різні типи питань із необхідністю пра-
вильного за форматом уведення відповіді 

для зарахування її системою. Зазначене 
теж слугувало меті пропедевтики роботи з 
різними форматами питань та відповідей за 
зразком ЗНО.

Висновки. Отже, у статті розглянуто 
фактори виникнення стресових ситуацій 
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у школярів під час заходів контролю. Під-
креслено, що на ЗНО/ДПА використову-
ються завдання, які є нетрадиційними для 
шкільного курсу математики. Саме такі 
завдання і стають джерелом додаткового 
стресу. 

Автори виділили та проаналізували 
типи проблемних питань із математики 
під час складання ЗНО/ДПА, серед запро-
понованих виділено: задачі на подання 
результату за певним форматом; задачі на 
надання найвірогіднішої відповіді; задачі 
з додатковим питанням для подання від-
повіді; завдання практичного характеру; 
геометричні задачі з реальним малюнком.

Для пропедевтики виникнення стре-
сових ситуацій і підготовки учнів до скла-
дання ЗНО/ДПА з математики автори 
запропонували методичну ідею щодо ви-
користання бланків за форматом ЗНО для 
проведення контрольних робіт та предста-
вили їхню структуру зі зразком. 

Отже, поступове внесення вчителем 
математики до навчального процесу не-
стандартних завдань, тестів, бланків від-
повідей за зразком ЗНО, що передбачають 
нетрадиційне формулювання питань, до-
зволять знизити рівень стресу під час скла-
дання ЗНО, мінімізувати помилки, пов’я-
зані з нестандартним формулюванням 
питань і завдань, та підвищити мотивацію 
учнів до предмета під час виконання різно-
манітних завдань контролю.

Перспективність роботи полягає в по-
дальшому розширенні запропонованої ме-
тодичної ідеї не лише для учнів випускних 
класів, але для всіх здобувачів освіти із різ-
них предметів. Такий вид роботи формує 
математичну компетентність та читацьку 
грамотність, розвиває такі наскрізні вмін-
ня, як читання з розумінням та конструк-
тивне керування емоціями, а також логічне 
мислення та демонструє застосування ма-
тематики в житті.
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В статье рассмотрены факторы возникновения стрессовых ситуаций у школьни-
ков во время мероприятий контролирующего характера. Подчеркнуто, что на ВНО/ГИА 
используются задачи, которые являются нетрадиционными для школьного курса мате-
матики. Именно такие задачи и становятся источником дополнительного стресса. Ав-
торами выделены и проанализированы типы проблемных вопросов по математике во 
время прохождения ВНО/ГИА, среди предложенных выделены: задачи на представление 
результата по определенному формату; задачи на предоставление наиболее вероятного 
ответа; задачи с дополнительным вопросом для представления ответа; задачи практи-
ческого характера; геометрические задачи с реальным рисунком. С целью пропедевтики 
возникновения стрессовых ситуаций и подготовки учащихся к сдаче ВНО/ГИА по мате-
матике авторами предложена методическая идея по использованию бланков формата 
ВНО для проведения контрольных работ и представлена их структура с образцом.

Ключевые слова: бланковые материалы; внешнее независимое оценивание (ВНО); 
государственная итоговая аттестация (ГИА); стресс. 
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The article considers the factors of stressful situations in schoolchildren during control 
or monitoring. Independent external evaluation and State final exam are such events. As the 
external evaluation takes place in an uncomfortable and unusual environment for students, the 
task of the school is to reduce the stress level. Such tasks become sources of additional stress. 
The authors outline and analyze the types of problem questions in mathematics during the exam 
preparation. Examples of tasks that are not common for a school mathematics textbook given. 
The article covers tasks for presenting the result in a certain format; the task of providing the 
most probable answer; tasks with an extra choice; practical tasks; geometric problems with a 
real pattern.  To prevent stressful situations and make students prepare for exams, the authors 
proposed an idea to use the format of exam tests. The structure and an example of such work 
form are given. The perspective is to expand the proposed idea not only for graduating students 
but also for all students and for various subjects. This type of task develops mathematical 
competence and reading literacy, it develops such cross-cutting skills as reading comprehension 
and emotional intelligence, as well as logical thinking. 

Keywords: blank materials; external independent evaluation (EIA); state final exam; 
stress.
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