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ІНТЕРНЕТ-ТЕСТУВАННЯ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Спроба перша

Упродовж квiтня–травня 2010 р. фахiвцi Львiвського регiонального центру оцiнювання якостi
освiти, використовуючи сучаснi iнформацiйнi технологiї, провели апробування нової форми тестування –
iнтернет-тестування, тобто ПІ-тест.
Це спецiально органiзований тренiнг, мета якого –
надати учасникам змогу виконати якiснi тестовi завдання, iнтерпретувати результати за шкалою 100–200,
закрiпити навички роботи з тестовими зошитами i
бланками вiдповiдей. Усi охочi реєструвалися через
мережу iнтернет, отримували доступ до зошитiв,
бланкiв вiдповiдей, заповнювали їх, надсилали вiдповiдi й отримували результати. Завдяки iнтернету весь
процес тестування (вiд реєстрацiї першого учасника
до пiдбиття пiдсумкiв) тривав 56 календарних днiв.
Кожен зареєстрований учасник працював зi своєю
персональною сторiнкою, на якiй мiг вести дiалог з органiзаторами. На цiй же сторiнцi у вiдповiдний термiн
активiзувався доступ до зошитiв, бланкiв вiдповiдей,
результатiв. Персональна сторiнка мала такий вигляд:

зування їх долучилися квалiфiкованi фахiвцi, якi
закiнчили спецiальнi курси для розробникiв тестових
завдань i/або мали досвiд укладання тестових завдань
для пробного чи сертифiкацiйного ЗНО минулих
рокiв. Цi ж спецiалiсти за допомогою програмних засобiв опрацювали результати, провели шкалювання i
створили таблицi переведення одержаних за тест балiв
у шкалу 100–200.
Статистика й аналiз ПІ-тесту–2010
з української мови та лiтератури
У ПІ-тестi з української мови та лiтератури взяло
участь 235 осiб. Бiльшiсть iз них – випускники ЗНЗ
2010 р. Волинської, Львiвської та Рiвненської областей.
Кожен учасник у вiдповiдний термiн отримав доступ до комплекту тестових матерiалiв. З української мови та лiтератури на ЗНО передбачено два бланки вiдповiдей: А (для вiдповiдей на тестовi завдання) i Б (для
власного висловлення на задану тему). У ПІ-тестi
2010 р. було опрацьовано тiльки бланк А. Статистика
попереднiх рокiв проведення ЗНО засвiдчує високу
кореляцiю балiв мiж цiєю тестовою частиною i загальними результатами. Тобто тi учасники, якi добре виконували закритi завдання, мали добрi пiдсумковi показники. ПІ-тест проводився вперше. Стислi термiни i
брак вiдповiдного досвiду унеможливили роботу з вiдкритою частиною. ПІ-тест 2011 р. мiститиме вже
обидва бланки, отже, за структурою i результатами вiдповiдатиме стандартам ЗНО.
Вiдповiдно до специфiкацiї ПІ-тест мiстив 60 завдань: 36 – з української мови i 24 – з української лiтератури, спiввiдношення яких у тематичному й видовому аспектах подано в 1-й i 2-й таблицях.
Українська мова
Таблиця 1
Змiстовi лiнiї,
теми

Отримавши доступ до тестового зошита i бланкiв
вiдповiдей, учасник у зазначений термiн мав розв’язати тест i надiслати вiдповiдi через персональну
сторiнку. Пiсля того, як органiзатори опрацювали
вiдповiдi, було активiзовано доступ до ключiв (правильних вiдповiдей) i до власних результатiв у тестових балах за шкалою 100–200.
Тестовi зошити було укладено вiдповiдно до формату i специфiкацiї ЗНО–2010. До розробки й рецен-

Завдання
Завдання
з вибором
на встановлення
однiєї вiдповiдi вiдповiдностi

Фонетика

1

Лексикологiя
Фразеологiя

4

1

Морфологiя
Синтаксис. Пунктуацiя
Стилiстика
Орфографiя
Орфоепiя
Розвиток мовлення
Усього

6
6
2
6
1
5
31

1
3
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5

СЛОВО
5. Вiдокремленим означенням ускладнено речення

Українська лiтература

А
Б
В
Г

Таблиця 2
Роздiли теми

Завдання
з вибором
однiєї вiдповiдi

Усна народна
творчiсть
Давня українська
лiтература
Лiтература кiнця
ХVIII – початку
ХХ ст.
Лiтература ХХ ст.
Сучасний
лiтературний
процес
Творчiсть
українських
письменникiвемiгрантiв
Усього

Завдання
на встановлення
вiдповiдностi

А
Б
В
Г

1
2

8

2

А
Б
В
Г

1

А
Б
В
Г
Q

4

(1) Таке буває лише в/лiтку, коли пiсля буйної грозової
зливи над головою ще висить, розкинувшись, темна хмара, а
з/низу вже свiтяться всi обрiї. (2) Ось дедалi бiльше вияснюється небо, i море свiтла всюди розливається в повiтрi.
(3) Пiднiмаю до/гори обличчя – i менi аж перехоплює дух.
(4) Я спершу жмурюся вiд яскравого сонячного променя, а
потiм роздивляюся навкруги. (5) Буйна зелень виблискує
дощовими краплями та сонцем, i птахи щебечуть, i повно,
краплисто падає в свiжу передгрозову тишу лунке зозулине
«ку-ку». (6) Ось сивiють величезнi листки папоротi, обтяженi росою, низом в’ється колюча ожина, зеленими руками
сплiтаються мiж собою кущi. (7) У/день такий думається ти
нероздiльний вiд свiту, його частинка (З пiдруч.).

1. У переносному значеннi вжито в текстi видiлене
слово
лунке «ку-ку»
море свiтла
буйна зелень
в’ється ожина
свiтяться всi обрiї
висить темна хмара
перехоплює дух
сивiють листки

А
Б
В
Г
Q
А
Б
В
Г
Q

Хлопець винiс телятковi їсти.
Маю бажання вiдвiдати Київ.
Лиш боротись – значить жить.
Я повинен для щастя спiвати.
Нарештi вони присiли вiдпочити.

11. Лiтеру с на мiсцi пропуску потрiбно писати в усiх
словах рядка
А
Б
В
Г
Q

..каламучений, ро..паяти, ..формувати
..чесати, ..киснути, ..пiйманий
..пiдлоба, ..шити, ..хилитися
..тихати, ..печений, ..сунути
..комплектувати, ..плести, ..першу

12. Правильно утворено ступiнь порiвняння вiд усiх
прикметникiв рядка
А
Б
В
Г
Q

злiший, якнайвеселiший, менш мудрiший
сильнiший, самий розумний, бiлiший
кращий, найцiкавiший, сильно синiй
голоснiший, лiпший, найбiльш сумний
найкруглiший, бiльш вищий, дивнiший

13. Закiнчення -у (-ю) в родовому вiдмiнку однини
мають усi слова рядка
А
Б
В
Г
Q

памфлет, тенiс, Буг
мороз, барвiнок, овес
водень, магазин, карниз
Дунай, оркестр, хлiб
вiк, трамвай, пiсок

14. Граматично правильне продовження речення
Слухаючи розповiдь екскурсовода, …
А
Б
В
Г
Q

в/лiтку
з/низу
до/гори
у/день

дiзнаємося багато нового.
у нас виникло чимало запитань.
з’являється бажання ще раз сюди приїхати.
перед очима постає минуле краю.
згадується попередня поїздка.

15. Правильним є словосполучення

4. Частку видiлено у сполученнi слiв
А
Б
В
Г

уман..ський, волен..цi, кол..є
пот..мянiти, компан..йон, чотир..ма
кол..оровий, лан..цюжок, рiз..ба
корiн..чик, груз..кий, нян..чити
брин..чати, молот..ба, нен..чин

10. Інфiнiтив є додатком у реченнi

3. Окремо в цьому текстi пишеться сполука слiв
А
Б
В
Г

без..язикий, б..юро, пiр..їна
черв..як, любов..ю, миш..як
пiд..їзд, к..ювет, Лук..янович
дит..ясла, зв..язок, м..юзикл
моркв..яний, iнтерв..ю, хлоп..я

9. М’який знак на мiсцi пропуску треба писати в
усiх словах рядка

2. Фразеологiзмом є вжитий у текстi вислiв
А
Б
В
Г

2-му
4-му
5-му
7-му

Завдання 8–23 мають по 5 варiантiв вiдповiдей,
серед яких лише один правильний.
8. Апостроф на мiсцi пропуску треба писати в усiх
словах рядка

1

20

2-му
3-му
4-му
5-му

7. Пунктуацiйну помилку допущено в реченнi

Згiдно зi специфiкацiєю тестовий зошит мiстив
завдання трьох рiзних форм, а саме:
 51 – з вибором однiєї вiдповiдi (1 бал за правильне виконання);
 9 – на встановлення вiдповiдностi (по 1 тестовому балу за кожну правильну вiдповiдь).
Пропонуємо зразки завдань ПІ-тесту–2010 з української мови.
Завдання 1–7 мають 4 варiанти вiдповiдi, серед
яких лише один правильний.
Прочитайте текст i виконайте завдання до нього.

А
Б
В
Г

6. Однорiднi присудки є в реченнi

1

8

1-ше
5-те
6-те
7-ме

А
Б
В
Г
Q

пiсля грози
аж перехоплює
мiж собою
а навкруги
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прийняти мiри
усi без виключення
нанести шкоду
поступати у продаж
загорнути в папiр

ДИВО
25. Доберiть приклад до кожного випадку вживання роздiлового знака.

16. Подвоєння не вiдбувається в усiх словах рядка
А
Б
В
Г
Q

шос..е, iр..ацiональний, хоб..i
пiц..а, спаге..тi, ак..умулятор
iп..одром, Мiс..урi, ас..имiляцiя
ем..iгрант, новел..а, тон..а
кол..ектив, Брюс..ель, ак..орд

17. Неправильно вжито дiєслiвну форму в реченнi
А
Б
В
Г
Q

Учнi на уроках працi клеять аплiкацiї.
Ти обов’язково вiдповiсиш на це питання.
З неба високого сиплються зорi вогнянi.
Браття, берiмось швидше до роботи!
Кажуть, на Стрiтення бореться зима з лiтом.

18. Перед однорiдними членами реченнями потрiбно ставити двокрапку, а пiсля них – тире в реченнi
(роздiловi знаки пропущено)
А Тишу наповнювали рiзнi звуки дзвiнка пiсня жайворонка тихий шелест жита.
Б Весь степ i лиман i озеро i море все закуталось у
якийсь чарiвний казковий свiт.
В З бурштину виготовляли чимало речей а саме кубки для вина браслети намисто.
Г Усе i дорога i городи i стежка i круча над Россю нiби
поменшало та звузилось.
Q Мене усе вiтає i бiлi ромашки i щемливий запах липи i голосне кування зозулi.

19. Чергування у–в без змiни значення слова можливе в усiх словах рядка
А
Б
В
Г
Q

управа, угледiти, укривати
уберiгати, убогий, удача
убрання, уперед, углиб
удова, уникати, удалий
уквiтчаний, уклад, усьоме

Роздiловий знак
Приклади
1 кома у складносуряд- А І тобi, синє вечiрнє мiсто, наному реченнi
тхненно славу спiваю.
2 кома при однорiдних Б У долинi було ще зелено, коли
членах речення
деякi берези одягли осiннi шати.
3 кома при вiдокремле- В То замерехтить достигла нива,
ному членi речення
то зблиснуть золотi озера со4 кома при звертаннi
няшникiв.
Г Дослiджуючи польоти птахiв,
люди не раз намагалися змайструвати лiтальнi апарати.
Q Сонечко ще не сiло, але вже червонило стiну старого лiсу.

26. З’ясуйте вид поданих односкладних речень.
Односкладне речення
1 означено-особове
2 неозначено-особове
3 узагальнено-особове
4 безособове

27. Установiть вiдповiднiсть мiж фразеологiзмамиантонiмами.
1
2
3
4

20. Неправильною є форма числiвника в рядку
А
Б
В
Г
Q

Р.в. двохсот тридцятьох п’ятьох
О.в. восьмистами двадцятьма двома
Д.в. семистам дев’яноста дев’ятьом
М.в. чотирьохстах п’ятдесятьох сiмох
Р.в. ста шiстдесяти восьми
вiце/президент, кисло/молочний, пап’є/маше
чар/зiлля, екс/чемпiон, одно/процентний
захiдно/український, норд/ост, ясно/зелений
iвано/франкiвець, контр/адмiрал, гуси/лебедi
медико/санiтарний, гама/промiння, мiнi/футбол

А
Б
В
Г
Q

22. Непоширеним є речення
А
Б
В
Г
Q

Буду я навчатись мови золотої.
Хай життя наше буде пiснею, друзi!
Ця гора найбiльш висока.
Поезiя – це завжди неповторнiсть.
День був теплий, весняний.

анекдот, кожух, калюжа
тьохкає, стiл, боротьба
сiчень, пiсня, росяний
снiг, гiтара, голубиний
заєць, цвiркун, цилiндр

Завдання 24–28 передбачають установлення вiдповiдностi. До кожного рядка, позначеного цифрою,
потрiбно дiбрати вiдповiдник, позначений буквою.
24. З’ясуйте, який вид пiдрядного речення можна
приєднати до поданого головного.
Головне речення
1 Ми читали цей твiр ще тодi, …
2 Я навiть не помiтив, …
3 Косарi затягнули свою пiсню
так голосно, …
4 Тiльки той ненавистi не знає, …

iменник
прикметник
займенник
форма дiєслова (дiєприкметник)
прислiвник

Читання й аналiз тексту.
Завдання 29–36 мають по 4 варiанти вiдповiдi, серед яких один правильний.

23. Пiдкреслена буква позначає той самий звук у
всiх словах рядка
А
Б
В
Г
Q

Фразеологiзм
Фразеологiзм-антонiм
викинути з голови
А опустити руки
ганяти вiтер по свiту
Б через пень колоду
комар носа не пiдточить В мазати слова медом
пускати шпильки
Г гнути спину
Q намотати на вус

28. З’ясуйте, якою частиною мови є видiленi слова
в реченнi (цифра позначає наступне слово).
Коли ходиш по (1) сповненiй таємницями землi, до
(2) всього придивляючись, багато бачиш, вивчаєш свiт
у найменших його подробицях, то (3) краще розумiєш
значущiсть (4) минулого.

21. Через дефiс пишуться всi слова у рядку
А
Б
В
Г
Q

Приклади
А Вiд похвал розумним не станеш.
Б Дуб шанували за довголiття,
мiцнiсть.
В Хай нашу пiсню несуть вiтри.
Г Червона калино, чого в лузi
гнешся?
Q Градом цього лiта вибило
посiви.

Вид пiдрядного речення
А допустове
Б означальне
В з’ясувальне
Г часу
Q мiри i ступеня

Храм як гавань у степовому океанi
Софiя Київська – пам’ятка свiтового значення. Такого ж,
як римський Колiзей чи грецький мармуровий Парфенон.
Можна говорити про певну паралель мiж афiнським Парфеноном i Київською Софiєю. Подiбно до того, як грецький Парфенон збудовано на мiсцi iсторичної битви з персами, – Софiя
постала на мiсцi iсторичної битви з печенiгами, пiсля якої
кочiвники взагалi зiйшли з iсторичної арени... Так само, як
Парфенон присвячений богинi мудростi Афiнi, Київська Софiя присвячена Софiї, тобто Мудростi. Чому саме Мудростi?
Київська Русь народилася на березi степового океану, що
починається бiля Великої китайської стiни – степи Монголiї,
Середньої Азiї, Прикаспiю, Уралу – i закiнчується степами
України та Угорщини бiля Альп. Великий степ, який охоплює два континенти! Цей степ був етнiчним казаном, що весь
час «вихлюпував» хвилi навал кочiвникiв i «давив» на
Київську Русь. Тож вiн для русичiв був пiтьмою й хаосом,
якому треба було протиставити розумну ойкумену, тобто розумне буття. Такою розумною ойкуменою могло бути мiсто,
центром якого є Софiя. Це – альтернатива хаосу степу. Причому мiсто тодi розумiлося iнакше, нiж зараз ми його сприймаємо. У нас воно має центр i периферiйнi частини
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(передмiстя). Тодi ж мiсто було чiтко окреслене стiнами, а за
ними вже було не мiсто. Звiдси й особливе значення храму
Софiї, головного в усiй Київськiй Русi, її духовного центру:
тут, на другому поверсi, влаштовували бенкети, проводили
дипломатичнi зустрiчi, зберiгали книжки. Бiля Софiї збиралося вiче. Понад те, подiбно до того, як Парфенон був «транслятором» античної традицiї в Захiдну Європу, Київська
Софiя була провiдником античної традицiї у Схiдну Європу.
Софiя – друга кам’яна споруда на Русi. Погляньте на її
кладку. Ось камiнь, плiнфа (широка цегла), плоска цегла,
особливий мiцний розчин. Зазвичай говорять, що в нього
домiшували яйця. Але нiяких яєць не клали. Просто
будiвничi нiкуди не поспiшали! На сучасних будiвництвах
вапно гасять кiлька годин, а бiля Золотих ворiт виявили ями,
де вапно гасили 2–3 роки! Саме така кладка в Римi. Потiм
через Вiзантiю майстри принесли її сюди.
Головний образ Київської Софiї – Оранта – вражає
своїм унiкальним свiтiнням. Його секрет у мозаїцi, смальтi;
кубики пiд рiзними кутами розсiюють свiтло, i вiдбувається
внутрiшнє сяяння. Аналогiв такого образу Божої Матерi не
збереглося. Сам образ Оранти взято з Бiблiї. Коли Мойсей
виводив євреїв iз Єгипту, по дорозi сталася битва. Побачивши, що перемагають вороги, Мойсей здiйняв руку догори,
звертаючись до Бога по допомогу. І ось поки в нього вистачало фiзичних сил тримати руки догори, перемагали євреї,
як тiльки руки знесилено опускалися, перемагали амалiкiтяни. Подвиг Оранти – це подвиг вiчного «тримання» рук перед Богом на захист грiшного людства.
Ще однiєю перлиною Софiї Київської є фресковi розписи. Загалом фресковий живопис вiдомий здавна – ще в ІІ тисячолiттi до н.е. вiн набув неабиякого поширення. Фрески
здебiльшого малювали на внутрiшнiх стiнах, зрiдка – на
зовнiшнiх. Адже стiна, на вiдмiну вiд полотна, дихає, видiляє
газ. Коли писати олiйними фарбами, то рано чи пiзно на поверхнi з’являться пухирцi, але якщо зображення виконати
мiнеральними фарбами по сирiй глинi, то воно зi стiною буде одним цiлим i зберiгатиметься вiчно. У соборi привертає
увагу фреска «Апостол Павло». Десь у XVIІ–XVIII ст. її було замазано штукатуркою, а зверху олiєю домальовано тi
сцени, що зображено на фресцi. Пiсля зняття штукатурки
фреска «Апостол Павло» зберегла свою виразнiсть.
Не можна не згадати i про надряпанi написи у Софiї
Київськiй – графiтi. Тут було виявлено i слов’янську абетку,
створену ще до Кирила i Мефодiя, i напис, що повiдомляє
про смерть Ярослава Мудрого, i ще чимало цiкавого. Цi
графiтi – цiннi пам’ятки давньої писемностi, важливi iсторичнi документи, з яких ми черпаємо цiкавi вiдомостi про
рiзнi аспекти життя Давньої Русi (За С.Кримським).

29. Серед поданих тверджень змiстовi тексту не вiдповiдає висловлювання
А Софiя Київська постала на мiсцi перемоги над печенiгами.
Б Графiтi в Софiї Київськiй – одне iз джерел вивчення iсторiї.
В Фрески в Софiї Київськiй виконано олiйними фарбами.
Г Софiя Київська була суспiльно-полiтичним i культурним центром держави.

В зовнiшня пiтьма
Г Київська Русь

32. Приклад iз фрескою «Апостол Павло» пiдтверджує думку, що
А
Б
В
Г

33. Головним завданням третього абзацу є
А показати зв’язок мiж кладкою стiн Софiї Київської
i спорудами в Римi
Б наголосити на майстерностi й досвiдi будiвничих
Софiї Київської
В розповiсти про матерiали, якi використовували пiд
час будiвництва храму
Г пояснити причину мiцностi розчину, яким скрiплювали камiнь, цеглу, плiнфу

34. Тезою в четвертому абзацi є речення
А Головний образ Київської Софiї – Оранта – вражає
своїм унiкальним свiтiнням.
Б Аналогiв такого образу Божої Матерi не збереглося.
В Коли Мойсей виводив євреїв iз Єгипту, по дорозi
сталася битва.
Г Подвиг Оранти – це подвиг вiчного «тримання»
рук перед Богом на захист грiшного людства.

35. У четвертому абзацi речення Подвиг Оранти – це
подвиг вiчного «тримання» рук перед Богом на захист
грiшного людства до попереднього речення слiд приєднати словом
А
Б
В
Г

31. Доповненням логiчного ланцюжка: хаос – ойкумена, степ – … є слова
А людина
Б мiсто

здається
можливо
таким чином
до речi

36. Ознаками стилю тексту є
А уживання термiнiв, логiчнiсть, точнiсть, обSрунтованiсть викладу
Б виразнiсть, наявнiсть питальних та окличних
речень, уживання суспiльної лексики
В використання побутової лексики, емоцiйно забарвлених i просторiчних слiв
Г точний виклад, уживання канцелярської лексики,
вiдсутнiсть емоцiйно забарвлених слiв

Психометричнi характеристики1
й аналiз окремих завдань
ПІ-тесту–2010 з української мови та лiтератури
Максимальна кiлькiсть балiв, яку можна було набрати, правильно розв’язавши всi завдання ПІ-тесту з
української мови та лiтератури, – 85.
Пiсля комп’ютерної обробки електронних бланкiв
вiдповiдей одержали такi результати:
Назва характеристики
Кiлькiсть учасникiв тестування
Максимально можливий бал
Максимально набраний бал
Середнiй набраний бал
Стандартне вiдхилення
Середня складнiсть завдань тесту
Середнiй iндекс розподiльної
здатностi завдань тесту
Коефiцiєнт надiйностi тесту2
(за методом α-Кронбаха)

30. Певної паралелi мiж Софiєю Київською та
афiнським Парфеноном не пiдтверджують рядки
А Для будiвництва Софiї Київської та афiнського
Парфенона було використано той самий матерiал.
Б Ключовим стержнем Софiї Київської та афiнського
Парфенона була Мудрiсть.
В І Софiя Київська, i афiнський Парфенон були «трансляторами» античної традицiї на своїй територiї.
Г Обидва храми стоять на мiсцях iсторичних битв.

фрески Софiї Київської дуже давнi
олiйнi фарби не пошкодили фресок
фресковi розписи довговiчнi
фрески собору виконанi майстерно

1

Кiлькiсне значення
235
87
83
56, 68
15, 84
63, 03
41, 74
0,92

Психометричними характеристиками тесту називають показники його складностi й дискримiнативностi.
2 Коефiцiєнт надiйностi тесту, обчислений за методом α-Кронбаха, при сертифiкацiйному тестуваннi має бути не менш нiж
0,9. Це свiдчить про достатню надiйнiсть результатiв.
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ДИВО
С к л а д н i с т ь тестового завдання (P-value) – це
вiдсоткове вiдношення кiлькостi балiв, що набрали всi
учасники тестування за виконання цього завдання, до
максимальної кiлькостi балiв, яку вони могли б отримати за його виконання. Складнiсть тестового завдання є швидше характеристикою вибiрки учасникiв тестування, нiж самого завдання, бо одне й те саме завдання може мати рiзну складнiсть (успiшнiсть) залежно вiд виконання його рiзними групами учасникiв.
Розподiл тестових завдань за iндексом складностi
Складнiсть (P-value)
Індекс складностi
Дуже легкi
понад 80
Індекс
складностi
Легкi
60–80
Індекс складностi
Оптимальнi
40–60
Індекс
складностi
Складнi
20–40
складностi
Дуже складнi Індекс
менш як 20

Кiлькiсть завдань
13

22%

23

38%

28

30%

6

10%

0

0%

Д и с к р и м i н а т и в н i с т ь, або коефiцiєнт розподiльної здатностi (D-index), характеризує здатнiсть тестового завдання розрiзняти учасникiв тестування з
рiзним рiвнем навчальних досягнень. Дискримiнативнiсть завдання визначають як рiзницю складностi
завдання для сильної i слабкої груп.
Розподiл тестових завдань
за iндексом дискримiнативностi
Дискримiнативнiсть
(D-index)
Дуже низька
до 10
Низька
10–20
Середня
20–30
Хороша
30–40
Дуже хороша
Понад 40

Розгляньмо завдання, якi виявилися найлегшими i
найважчими для учасникiв.
До категорiй дуже легких i легких потрапили
1–7 завдання. Такий рiвень складностi зумовлений
тим, що цi завдання розмiщено на початку тестового
зошита. Вони виконали роль своєрiдного психологiчного «трамплiна» для успiшної подальшої роботи. Потрiбно, аби учасник, розгорнувши тестовий зошит, побачив, що вiн може впоратися iз завданнями,
якi мiстяться в ньому. Специфiка цих завдань у тому,
що вони мають лише по чотири варiанти вiдповiдей
(усi iншi – по п’ять), стосуються одного мiкротексту.
Усiх учасникiв за пiдсумками роботи було умовно
роздiлено на чотири приблизно однаковi за кiлькiстю
групи: 1-ша – найгiрше написала весь тест; 2-га – трохи
лiпше впоралася iз завданнями; 3-тя – ще краще; 4-та –
продемонструвала вiдмiннi результати.
Дослiдимо психометричнi показники окремих завдань. У 5-му завданнi правильна вiдповiдь В. Погляньмо
на вибiр варiантiв вiдповiдей учасниками кожної групи.
1-ша група обирала всi чотири варiанти вiдповiдi, причому однаково частотними виявилися варiанти А i Б.
Бiльшiсть учасникiв 2-ї групи обирала правильний
варiант вiдповiдi, однак не оминула своєю увагою й усi
iншi варiанти. Для учасникiв 3-ї групи неправдоподiбним виявився дистрактор3 Г, однак варiанти А i Б усе
ж обирали деякi учасники цiєї групи. Вся 4-та група безпомильно визначила правильну вiдповiдь, описанi результати було iнтерпретовано в кiлькiсно-вiдсотковому
значеннi. Одержанi цифри бачимо в таблицi.

Кiлькiсть завдань
2
1
8
11
38

3%
2%
14%
18%
63%

Окрiм складностi й дискримiнативностi, визначають ще одну характеристику тестового завдання – кореляцiю. К о р е л я ц i я (Rir) – узгодженiсть результату виконання окремого тестового завдання iз загальним результатом тесту. Значення коефiцiєнта кореляцiї належить iнтервалу [–1;1], чим воно вище, тим
краще завдання узгоджене з усiм тестом.
За отриманими балами учасники розподiлилися так:

Групи

А

Б

В*

Г

1-ша

22,41%

22,41%

39,66%

12,07%

2-га

11,86%

1,69%

81,36%

3,39%

3-тя

3,39%

1,69%

94,92%

0,00%

4-та

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

На основi цих даних побудовано графiки, якi демонструють, наскiльки це завдання дає змогу розподiлити сильних i слабких учасникiв тестування.

Отже, значення коефiцiєнта складностi цього завдання – 79,15 (досить легке, наближене до дуже легкого), а коефiцiєнт дискримiнацiї – 54,69 (добре розрiзнює
сильну i слабку групи учасникiв). Кореляцiя становить
0,57 (вiдображає загальний результат за тест).
Розгляньмо 19-те завдання, яке не пов’язане з текстом. Проаналiзуймо, як упоралися з ним учасники
кожної групи. Тут правильна вiдповiдь також В. У 1-й
групi її знайшли 53,45% учасникiв; 24,14% вiдволiклися на дистрактор Б, iншi дистрактори завдання теж
Цi результати засвiдчують те, що запропонований тест
виявився вiдносно легким для цiєї вибiрки учасникiв.

3 Дистрактор – у тестологiї варiант вiдповiдi на певне тесто-

ве завдання.

– 14 –

СЛОВО
було обрано. У найсильнiших групах (3-й i 4-й) бiльшiсть учасникiв вiдповiла правильно. Отже, при коефiцiєнтi складностi 79,57% (легке, наближене до дуже легкого) це завдання добре роздiлило сильнi i
слабкi групи учасникiв: дискримiнативнiсть – 39,06.
З-помiж завдань iз нижчими психометричними характеристиками видiлимо 33-тє i 34-те. Проблема тут
полягає в тому, що, опрацьовуючи 33-тє завдання,
бiльшiсть учасникiв 2-ї i 4-ї груп обирала неправильний
варiант вiдповiдi – Б, тодi як iз 1-ї групи (найслабшi
учасники) бiльшiсть упоралася iз завданням i обрала Г.
Результати вiдображено в таблицi i на графiку.
Групи
1-ша
2-га
3-тя
4-та

А
13,79%
11,86%
16,95%
11,86%

Б
27,59%
45,76%
33,90%
49,15%

В
20,69%
5,08%
15,25%
6,78%

Це завдання мало на метi перевiрити вмiння учасникiв бачити логiчний зв’язок мiж реченнями певного
абзацу i їхню здатнiсть аналiзувати будову цiєї частини тексту. Причиною таких результатiв вважаємо
невмiння учасникiв спiввiднести тезу, аргументи, приклад i висновок у межах одного абзацу. Цiкаво було б
подати по-iншому це завдання i порiвняти результати
його виконання. Наприклад:
Тезою з-помiж поданих у четвертому абзацi речень є
А Сам образ Оранти взято з Бiблiї
Б Аналогiв такого образу Божої Матерi не збереглося.
В Коли Мойсей виводив євреїв iз Єгипту, по дорозi
сталася битва.

Г*
34,48%
37,29%
33,90%
32,20%

Г Подвиг Оранти – це подвиг вiчного «тримання»
рук перед Богом на захист грiшного людства.

Завдання 24–28 i 57–60 – на встановлення
вiдповiдностi. У тестi ЗНО з української мови та лiтератури такий формат завдань став уже традицiйним.
Загалом усi учасники ПІ-тесту успiшно розв’язали їх.
Розгляньмо, примiром, 60-те завдання. Результати
його виконання вiдображено в таблицi й на графiку.
60. Установiть вiдповiднiсть мiж iменем героя i його характеристикою.

Отже, це завдання не змогло розмежувати сильних
i слабких учасникiв. Показник складностi – 34,47, а
дискримiнативностi – 0. Вiдповiдно це завдання має
низький рiвень кореляцiї. У чому причина? Очевидно,
в неправильно сформульованих дистракторах. Тому
потрiбно замiнити варiанти вiдповiдей Б i Г, зробити їх
прозорiшими. Наприклад, у такий спосiб:
У третьому абзацi автор прагне
А показати зв’язок мiж кладкою стiн Софiї Київської
i спорудами в Римi

Б спростувати хибну думку про склад будiвельного
розчину

В розповiсти про матерiали, якi використовували пiд
час будiвництва храму

1 З нього можна було писати лицарiв, богiв, апостолiв, великих учених чи сiячiв – вiн годивсь на все…
2 Таких парубкiв часто й густо можна зустрiти по наших хуторах та селах. Одно тiльки в нього неабияке
– дуже палкий погляд, бистрий, як
блискавка. Ним свiтилась якась
незвичайна смiливiсть i духова
мiць, разом з якоюсь хижою тугою.
3 …матiрного образу з хати не вижене i не скаже їй геть. Але той все не
дома, i такий вiн заклопотаний. Все
вiн мiста тримається…
4 …вусатий дiдуган, дебелий, високий, червоновидий. На ногах iчаги,
на головi кашкет…

А Стефан

Лiєвич
(«Людина» Ольги
Кобилянської)
Б Лаврiн («Марiя»
Уласа Самчука)
В батько («Зачарована Десна» Олександра Довженка)
Г Денис Сiрко («Тигролови» Івана Багряного)
Q Чiпка («Хiба ревуть воли, як ясла
повнi?» Панаса
Мирного)

Г пояснити, що причиною мiцностi собору є розмiренiсть у будiвництвi

Групи

34-те завдання має дещо кращi статистичнi показники, нiж 33-тє, однак i тут є деякi недолiки, зокрема низькi
дискримiнативнiсть i кореляцiя (15,63 i 0,15 вiдповiдно).
Групи
1-ша
2-га
3-тя
4-та

А*
27,59%
30,51%
49,15%
42,37%

Б
5,17 %
10,17%
0,00%
10,17%

В
13,79 %
5,08%
1,69%
1,69%

Г
50,00%
54,24%
47,46%
44,07%

Як видно з таблицi i графiка, бiльшiсть обрала неправильну вiдповiдь – Г. Лише для 3-ї групи всi варiанти вiдповiдi розподiлилися так, як мало б бути.

1-ша

25,86%

2-га

44,49%

3-тя

67,37%

4-та

88,56%

За психометричними показниками воно є оптимальним: складнiсть – 56,7%, дискримiнативнiсть – 59,77%.
Перспективи ПІ-тесту в 2011 роцi
Як засвiдчив зроблений аналiз, бiльшiсть завдань
ПІ-тесту має добрi психометричнi характеристики.
Отже, пробне iнтернет-тестування на практицi пiдтвердило можливiсть свого успiшного функцiонування.
Цьогорiч4 ПІ-тестування з української мови та лiтератури буде проведено з урахуванням набутого досвiду. Крiм
того, текст мiститиме завдання з розгорнутою вiдповiддю, яку перевiрятимуть спецiально пiдготовленi фахiвцi.
4

Охочi пройти ПІ-тест з української мови та лiтератури у
2011 р. знайдуть потрiбну iнформацiю на сайтi pitest.org.ua
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