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 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ      

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Статистичні характеристики результатів тестування           

з математики 

Назва характеристики Кількісне значення 

Вибірка 155 319 

Максимально можливий бал 62 

Максимально набраний бал 62* 

Середнє 22,94 

Мода 11,00 

Медіана 20,00 

Стандартне відхилення 13,04 

Асиметрія 1 0,67 

Ексцес 2 2,55 

* – отримало дев’яносто вісім учасників 

1 Асиметрія (Skewness (Sk)) – характеристика «перекосу» чи несиметричності «крил» розподілу балів, набраних учасниками тестування з 

цього навчального предмета. Sk=0 свідчить, що асиметрії немає, і це дає змогу робити висновок про нормальність розподілу балів. Sk>0 

свідчить, що асиметрія є додатною, або лівобічною, тобто в розподілі найчастіше трапляються значення менші М. Sk<0 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.  
 
2 Ексцес (Kurtosis (K)) – характеристика «гостроверхості» графіка розподілу балів, набраних учасниками тестування з цього навчального 

предмета, 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. K>0 свідчить, що ексцес додатний, а крива розподілу має вищу та «гострішу» вершину, ніж крива нормального (Гауссовського) 

розподілу. K<0 свідчить, що ексцес від’ємний, а крива розподілу має нижчу та «плоскішу» вершину, ніж крива нормального (Гауссовського) 

розподілу.  



 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ      

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Статистичні характеристики результатів тестування           

з математики 

Назва характеристики Кількісне значення 

Складність тесту 3 42,26  

Розподільна здатність тесту 4 55,80 

Надійність тесту  0,93 

Стандартна похибка вимірювання 3,55 

3 Складність тесту – середнє арифметичне значень показників складності (P-value) усіх завдань тесту з цього навчального предмета. 

 
  У таблиці наведено інтервали значень складності та характеристику тесту.  

Інтервал значення P-value  Характеристика 

> 80 %  тест дуже легкий 

60 – 79 %  тест легкий 

40 – 59 %  тест оптимальний 

21 – 39 %  тест складний 

≤ 20 %  тест дуже складний 

4 Розподільна здатність тесту – середнє арифметичне значень показників розподільної здатності (D-index) усіх завдань тесту з цього 

навчального предмета. 

 
У таблиці наведено інтервали значень розподільної здатності та характеристику тесту. 

Інтервал значення D-index  Характеристика 

41 – 100 %  тест з дуже хорошою розподільною здатністю 

31 – 40 %  тест з хорошою розподільною здатністю 

21 – 30 %  тест оптест з хорошою розподільною здатністю 

≤  20 %  тест з низькою розподільною здатністю 



 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ      

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Розподіл учасників тестування з математики за кількістю 

набраних тестових балів* 

* Червоною пунктирною лінією на діаграмі позначено поріг «склав / не склав» (11 балів), установлений експертною комісією з питань 

визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при 

Українському центрі оцінювання якості освіти.  



 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ      

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Розподіл учасників тестування з математики за кількістю 

отриманих рейтингових оцінок за шкалою 100–200 балів 



 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ      

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Розподіл учасників тестування з математики за кількістю 

набраних тестових балів та отриманих рейтингових 

оцінок за шкалою 100–200 балів 



 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ      

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Розподіл тестових завдань з математики за складністю 



 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВДАНЬ 

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Складність тесту: дуже легкий (>80%) 



 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВДАНЬ 

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Складність тесту: легкий (60 - 80%) 



 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВДАНЬ 

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Складність тесту: легкий (60 - 80%) 



 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВДАНЬ 

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Складність тесту: оптимальний (40 - 60%) 



 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВДАНЬ 

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Складність тесту: оптимальний (40 - 60%) 



 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВДАНЬ 

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Складність тесту: складний (20 - 40%) 



 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВДАНЬ 

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Складність тесту: складний (20 - 40%) 



 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВДАНЬ 

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Складність тесту: складний (20 - 40%) 



 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВДАНЬ 

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Складність тесту: дуже складний (≤20%) 



 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВДАНЬ 

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Складність тесту: дуже складний (≤20%) 



 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВДАНЬ 

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Складність тесту: дуже складний (≤20%) 



 ПСИХОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВДАНЬ 

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Складність тесту: дуже складний (≤20%) 


