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Державна підсумкова атестація у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання 

 Відповідно до наказу МОН 

України від 22.08.2017 року 

№1224, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України  

15 вересня 2017 р. за № 

1138/31006 «Про 

затвердження Положення про 

державну підсумкову 

атестацію студентів, які 

здобувають освітньо-

кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста з 

одночасним завершенням 

здобуття повної загальної середньої освіти» 2018 року державну підсумкову 

атестацію з української мови і літератури у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання проходитимуть учні (слухачі, студенти) професійно-технічних і 

вищих навчальних закладів, які 2018 року здобудуть повну загальну середню 

освіту. 

Установлення «порогового бала» 

Для визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з 

кожного предмета буде встановлено «пороговий бал», тобто та кількість 

тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. Усі 

абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від «порогового бала», 

отримають оцінку за шкалою 100–200 балів і матимуть право брати участь у 

конкурсному відборі під час вступу на навчання у ВНЗ . 

 У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за 

шкалою 100–200 балів буде встановлено поріг «склав/не склав» – мінімальний 

тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати 

учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала кожного 

учасника, який подолав поріг «склав/не склав», буде визначено його рейтингову 

оцінку за шкалою 100–200 балів. 



Відповідно до наказу МОН України від 22.08.2017 року №1224, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2017 р. за № 

1138/31006 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію 

студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої 

освіти» підсумкові бали виставляються у додаток до атестата про повну 

загальну середню освіту на підставі семестрових балів незалежно від 

результатів атестації. Бали за атестацію виставляються у додаток окремо. 

Студенти, які одержали під час атестації один, два, три бали, відраховуються з 

навчального закладу. 

Детальніша інформація про метод визначення експертами «порогового бала» 

подана в наказі Українського центру оцінювання якості освіти від 24.05.2016 р. 

№ 99 «Про затвердження методики переведення тестових балів, отриманих 

учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за виконання завдань 

сертифікаційної роботи, у рейтингові оцінки (за шкалою 100-200 балів)». 

Зміст сертифікаційної роботи з 

української мови і літератури 

визначено Програмою зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

української мови і літератури, 

затвердженою Міністерством 

освіти і науки України. Програму 

розроблено на основі чинних 

навчальних програм з української 

мови і літератури для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Сертифікаційна робота з 

української мови і літератури налічує 58 завдань різних форм і складається з 

трьох частин: «Українська мова» (33 завдання), «Українська література» (24 

завдання) і «Власне висловлення» (одне завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю). 

При визначенні результату зовнішнього незалежного оцінювання з української 

мови і літератури за шкалою 100-200 балів ураховують тестовий бал, 

отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. 

Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за 

виконання завдань сертифікаційної роботи (подано 

в Характеристиці сертифікаційної роботи) та Критеріїв оцінювання завдань 

відкритої форми з розгорнутою відповіддю. 

http://testportal.gov.ua/programe/
http://testportal.gov.ua/sertificat/
http://testportal.gov.ua/evaluation/


Випускники загальноосвітніх навчальних закладів поточного року обов’язково 

проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Вони отримають оцінку за шкалою 1–12 балів. У 

процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий 

учасником за виконання завдань № 1–33 частини 1 і завдання № 58 частини 3. 

Характеристика сертифікаційної роботи 

 

У характеристиці сертифікаційної роботи з української мови і літератури 

визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано 

кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему 

нарахування тестових балів. Детальне ознайомлення з цією 

інформацією допоможе випрацювати власну стратегію ефективної роботи під 

час зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 

Сертифікаційна робота з української мови і літератури містить 58 

завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно 

виконавши всі завдання, – 104. На виконання сертифікаційної роботи 

відведено 180 хвилин. 

Результат виконання завдань частин 1 і 3 буде зараховуватися як результат державної 

підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників 

старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року. 



Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використовуватися під час 

прийому до вищих навчальних закладів. 

Робота складається з трьох частин: 

 Частина 1 «Українська мова» містить 33 завдання різних форм. Відповіді 

на ці завдання позначаються в бланку відповідей А. 

 Частина 2 «Українська література» містить 24 завдання різних 

форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А. 

 Частина 3 «Власне висловлення» містить одне завдання відкритої 

форми. Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б. 

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування 

балів за виконання завдань 

Форма / опис завдання Схема нарахування балів 

Завдання з вибором однієї правильної 

відповіді (№ 1–23*, 29–33*, 34–

53). Завдання складається з основи та 

чотирьох або п’яти варіантів відповіді, з 

яких лише один правильний. Завдання 

вважається виконаним, якщо учасник ЗНО 

вибрав і позначив відповідь у бланку 

відповідей А 

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. 

Завдання на встановлення 

відповідності («логічні пари») (№ 24–

28*, 54–57) Завдання складається з основи 

та двох стовпчиків інформації, 

позначених цифрами (ліворуч) і буквами 

(праворуч). Виконання завдання 

передбачає встановлення відповідності 

(утворення «логічних пар») між 

інформацією, позначеною цифрами та 

буквами. Завдання вважається виконаним, 

якщо учасник ЗНО зробив позначки на 

перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і 

колонок (букви від А до Д) у таблиці 

бланка відповідей А 

0, 1, 2, 3 або 4 бали: 

1 бал – за кожну правильно встановлену 

відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку 

«логічну пару», якщо зроблено більше однієї 

позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не 

вказано жодної правильної відповідності («логічної 

пари»), або відповіді на завдання не надано. 

Завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю (№ 58*). 

Завдання складається з основи та 

передбачає створення учасником ЗНО 

власного аргументативного висловлення 

на дискусійну тему в бланку відповідей Б 

від 0 до 20 балів: 

теза: 0, 1 або 2 бали; аргументи: 0, 1 або 2 бали; 

приклад із літератури чи інших видів 

мистецтва: 0, 1 або 2 бали; приклад, що є історичним 

фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали; 

логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали; 

висновок: 0, 1 або 2 бали; орфографія та 

пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали; лексика, граматика 



та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали. 

Власне висловлення обсягом до 100 слів або таке, 

що не відповідає темі буде оцінено в 0 балів. 

 

Критерії оцінювання 

Цей розділ містить інформацію, яка допоможе учаснику підготуватися 

до виконання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного 

висловлення) з української мови. Власне висловлення має бути побудоване 

логічно та послідовно за такою структурою: теза; аргументи, що 

підкріплюються прикладами із літератури чи інших видів мистецтва, а також 

історичним фактом або випадком із життя; висновок.   

Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю (власного висловлення) з української мови зовнішнього 

незалежного оцінювання 2018 року 

Зміст власного висловлення оцінюють за шістьома критеріями 

(1, 2, 3а, 3б, 4 та 5), як викладено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Критерій Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію Бали 

1. Теза 

Учасник вправно формулює тезу 2 

Учасник не формулює тези вправно 1 

Учасник не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає 

запропонованій темі 
0 

2. Аргументи 

Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи 2 

Учасник наводить принаймні один доречний аргумент 

Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент 

перефразовує зміст першого. 

Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези 

1 

Учасник не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не 

є доречними 
0 

3а. Приклад із 

літератури чи 

інших видів 

мистецтва 

Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, 

добре поясненим прикладом з художньої літератури чи інших видів 

мистецтва 
2 

Немає мотивації наведення прикладу. 1 



Критерій Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію Бали 

Приклад не конкретизований через художній образ 

У прикладі є фактичні помилки 

Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає, або він не є 

доречним 
0 

3б. Приклад, що 

є історичним 

фактом або 

випадком із 

життя 

Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, 

або із суспільно-політичного життя, або з власного життя 
2 

Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; 

у прикладі є фактичні помилки 
1 

Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає, 

або він не є доречним 
0 

4. Логічність, 

послідовність 

Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній 

проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки 

(логічність і послідовність викладу) 
2 

У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й 

несуперечливості розвитку думки 
1 

Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості 

розвитку думки немає 
0 

5. Висновок 

Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі 

сформульованої тези, аргументів і прикладів 
2 

Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з 

аргументами та прикладами 
1 

Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному 

висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та 

прикладами 
0 

Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями 

(6а та 6б), як викладено в таблицях 2 і 3. 

Таблиця 2 

Критерій Кількість помилок Бали 

6а. Орфографія та 

пунктуація 

0–1 4 

2–6 3 

7–11 2 

12–16 1 

17 і більше 0 

Таблиця 3 

Критерій Кількість помилок Бали 

6б. Лексика, 

граматика та 

стилістика 

0–1 4 

2–4 3 

5–7 2 



8–10 1 

11 і більше 0 

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності 

роботи 2 (дві) негрубіпомилки рахують як 1 (одну) грубу. 

До негрубих зараховують такі помилки: 

 у написанні великої літери в складних власних назвах; 

 у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, 

утворених від іменників з прийменниками; 

 у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …); 

 у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший; 

 у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні 

їхньої послідовності. 

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують і не 

зараховують як 1 (одну) грубу. 

Систематичне порушення норм милозвучності (3 (три) і більше випадків 

порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як 1 (одну) стилістичну 

помилку. 

Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, оцінюють 

у 0 балів. Роботу обсягом до 100 слів оцінюють у 0 балів. 

Рекомендації для учасників ЗНО 

 Ознайомтеся з вимогами Програми зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і літератури, характеристикою тесту, формами 

тестових завдань ЗНО з української мови і літератури, розміщеними на сайтах 

Українського та Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. 

 Доберіть навчальну літературу для підготовки до зовнішнього 

оцінювання, використовуючи підручники і посібники, рекомендовані 

Міністерством освіти і науки України. 

 На основі обсягу матеріалу для повторення визначте орієнтовний час 

підготовки кожної теми відповідно до програмових вимог. Сплануйте заняття 

за днями і місяцями так, щоб завершити підготовку до дати проведення 

зовнішнього оцінювання з української мови і літератури. 



 Тренуйтеся виконувати завдання в тестовій формі. Це дає можливість 

ознайомитися з типовими конструкціями тестових завдань, а також виробити 

практичні навички. 

 

Приклади 

тестових завдань 

 

Тест з української мови і 

літератури складається із 

завдань трьох  форм: 

 

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

 

До кожного із завдань буде подано чотири або п’ять варіантів 

відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання 

вважатиметься виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив 

правильну відповідь у бланку відповідей А.  

 

 Серед завдань із вибором однієї правильної відповіді є такі, що пов'язані з 

невеликим текстом. До кожного з таких завдань подано чотири варіанти 

відповіді, з яких лише один правильний. 

 

 (1) Навесні ми часто блукали сонячними пагорбами поміж торішнім 
листям визбируючи перші не/сміливі фіалки, вдихали міцний і п'янкий дух 
землі. (2) А коли забуяв зеленню травень, заквітчав широкі, не/приховані від 
людського ока луги ромашками, усе наче потонуло в білому морі, якому не/ 
має кінця-краю. (3) Ковтаєш трепетний запах квітів, і тебе вабить кудись у 
не/звідане. (4) А згори ніжно припікає сонечко, у чистому прозорому небі - ні 
хмаринки, тільки лине [...] пісня жайворонка. 

 
У четвертому реченні пропущено слово  
А гамірна 
Б чарівна  
В свавільна  
Г нечутна 
Правильна відповідь: Б. 



 
Окремо в цьому тексті пишеться сполука 
слів  
А не/сміливі 
Б не/приховані  
В не/має  
Г не/звідане 
Правильна відповідь: Б. 
 
Простим є речення  
А перше 
Б друге  
В третє  
Г четверте 
Правильна відповідь: А. 
 
   Завдання, до яких подано п'ять варіантів відповідей 

 

Відокремленим означенням можна замінити підрядне речення в рядку 

А  У просторій кімнаті, де сиділи гості, було дуже гамірно й весело. 

Б  Хлопці оглядалися на дівчину, яка йшла широкою алеєю. 

В  Будинок, що його збудували влітку, вирізнявся з-поміж інших. 

Г  Настала та чудова весняна пора, коли в Києві цвітуть каштани. 

Д  Сонце, що спускалося за обрій, ставало яскраво-червоним. 

Правильна відповідь:  В 

 
«Батьком української повісті» називають  
А Івана Котляревського 
Б Григорія Квітку-Основ'яненка  
В Пантелеймона Куліша  
Г Панаса Мирного  
Д Михайла Коцюбинського 
Правильна відповідь: Б. 
 

 

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 

тестовий бал:  

1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше 

однієї відповіді, або відповіді не надано. 

 

 

 

Завдання на встановлення відповідності 

          До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами 

(ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно 

встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами 

(утворити логічні пари).  

Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування правильно зробив 

позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у 

таблиці бланка відповідей А. 



 

Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире 

 Розділовий знак  Приклади  

1 тире між підметом 

і присудком 
А 

 

 

Б 

В 

 

Г 

 

Д 

Тонкі брови, русяві дрібні 

кучері, рум'яні губи – усе це 

дихало молодою парубоцькою 

красою. 

Здобути волю – то мій рай. 

Я тільки тепер побачив село – 

нужденну купку солом'яних 

стріх. 

Від малих дітей голова болить, 

а від великих – серце. 

Прийде осінь – у засіках буде 

хліб золотий. 

 

 А Б В Г Д 

1  Х    

2 Х     

3   Х   

4     Х 
 

2 тире перед 

узагальню вальним 

словом 

3 тире при 

відокремленій 

прикладці 

4 тире в 

безсполучниковом

у речення 

   

 

                     Установіть відповідність між назвою твору та його темою 

 Назва твору  Тема твору  

1 «Хіба ревуть 

воли, як ясла 

повні?» 

А трагедія братовбивства в 

селянській родині 

 

 А Б В Г Д 

1   X   

2     X 

3    X  

4 X     
 

2 «Тигролови» Б вимушена еміграція 

українських селян за океан 

3 «Маруся» В життєпис злочинця на 

широкому суспільному тлі 

4 «Земля» Г трагічне кохання сільської 

дівчини і міського хлопця 

  Д бунт вільнолюбної 

особистості проти 

тоталітарного режиму 

 

 

 

 

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 

0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали:  

1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару);  

0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповідь 

на завдання не надано. 

 

 

 

Завдання з розгорнутою відповіддю 

              Завдання цієї форми передбачає створення власного 

аргументативного висловлення на дискусійну тему (бланк 

відповідей Б). Виконання завдання з розгорнутою відповіддю 

оцінюється від 0 до 20 тестових балів за критеріями змісту та 

мовного оформлення. 

 



 
Прочитайте наведений текст. 

Добро завжди має перемагати - це ми знаємо з дитинства. Але ж відомо, 

що будь-яка перемога пов'язана з певним насильством. 

Як добро має перемагати в нашому недоброму світі? 

Викладіть Ваш погляд на цю проблему 

 

Висловлення може бути побудоване в один із способів 

 

1. Теза  

2. Перший аргумент 

3. Другий аргумент 

4. Приклад із художньої літератури 

чи іншого виду мистецтва 

5. Приклад з історії, суспільно-

політичного чи власного життя 

6. Висновок 

 

 

1. Теза  

2. Перший аргумент 

3. Приклад із художньої літератури чи 

іншого виду мистецтва 

4. Другий аргумент 

5. Приклад з історії, суспільно-

політичного чи власного життя 

6. Висновок 

Виконуючи таке завдання, керуйтеся інструкцією в тестовому зошиті 

Насамперед потрібно чітко сформулювати тезу. Це думка, 

припущення, які потрібно довести. Вона має передувати аргументам і може 

містити такі мовні конструкції: «Я вважаю…», «На мою думку…», «Я 

переконаний, що…», «Я поділяю думку…», «Як на мене, то …», «Багато хто 

вважає, що…».  

Для підтвердження висловленої тези наведіть два доречних 

аргументи. Це відповідь на це питання «Чому я так уважаю». На цьому етапі 

важливо пам'ятати про те, щоб аргументи не суперечили один одному та були 

різними, тобто другий із них не перефразовував перший. Отже, треба зрозуміти 

зміст теми та розгадати приховані в ній варіанти розкриття. В аргументах 

можна використовувати такі мовні конструкції: «по-перше», «по-друге», «це 

доводить», «підтвердженням цього є», «передусім», «наведу такий 

переконливий аргумент…», «другим аргументом, що свідчить на користь моєї 

правоти, може бути те, що…». 

Надалі кожен з аргументів варто проілюструвати конкретними 

прикладами. Один із них має бути наведений із художньої літератури 

(української, світової, Біблії) чи мистецтва (живопис, архітектура, скульптура, 

музика, кіно, театр тощо); другий – з історії, суспільно-політичного або 

особистого життя.  

Ілюструючи аргумент прикладом із літератури, потрібно обов'язково 

зазначити автора та назву твору; вказати проблему, порушену письменником; 

художній образ, через який розкрито проблему. Якщо ви наводите приклад із 

мистецтва, не забудьте також зазначити назву картини, фільму, архітектурної 

пам'ятки, музичного чи драматичного твору. 

 



 Увага! Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної  

характеристики образів. 

 

Приклади з історії, власного чи суспільно-політичного життя насамперед 

повинні бути життєподібними. Для цього автор висловлення має розповісти про 

конкретну людину, ситуацію, подію, факт, вказати своє ставлення до цього й 

дати цим реаліям оцінку. Приклад можна вводити у твір за допомоги таких 

мовних конструкцій: «Згадаймо…», «Не можна не згадати…», «Прикладом 

може слугувати…», «Яскравим прикладом цього може слугувати…», 

«Прикладів, які наочно підтверджують запропонований аргумент, безліч», 

«Зупинюся на одному…», «Життя дає нам багато прикладів подібної поведінки 

людей…», «Факти історії, як ніщо інше, переконують у виправданості 

наведеного вище твердження…».  

Хотілося б застерегти майбутніх абітурієнтів від типової помилки: 

сплутування аргументів із прикладами. Щоб такого не сталося, варто пам'ятати, 

що аргументи – це теоретичні положення, абстрактні міркування, а приклади – 

це реальна дійсність, конкретні факти. 

Останньою частиною висловлення є висновок. Це логічний підсумок, 

який повинен органічно випливати з аргументів і прикладів власного 

висловлення. Перед тим, як написати висновок, ще раз уважно прочитайте тезу, 

аргументи та приклади. Висновок можна розпочати такими словами: «Отже..», 

«Таким чином…», «Можна зробити висновок…», «Висновком може слугувати 

таке твердження…», «Підсумком моїх міркувань стане така думка…», 

«Логіка моїх міркувань підводить до висновку…». 

У власному висловленні дотримуйтеся логіки викладу. Логічність 

виявляється в дотриманні причино-наслідкових зв'язків між попередньою та 

наступною думкою, у доречності використаних фактів, їх смисловій мотивації. 

Викладайте свої думки послідовно, чітко й зрозуміло. Пам'ятайте, що ваше 

висловлення має стати єдиним цілим, у якому теза, аргументи й приклади до 

них послідовно й логічно поєднані. 

Крім того, робота має бути оформлена за абзацами. Їх може бути шість 

(теза, аргумент 1, аргумент 2, приклад 1, приклад 2, висновок). Приклади 

можуть включатися до абзаців, де вміщений аргумент. Тоді абзаців буде 

чотири. 

Намагайтеся виконати роботу грамотно, дотримуючись норм 

орфографії, пунктуації, лексики, граматики та стилістики. Орієнтовний обсяг 

роботи – 200-250 слів. Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не 

перевірятимуть. 

 



 


