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мова і 

література 



Документи, що визначають 
зміст сертифікаційної роботи з 
української мови і літератури 

 Державний стандарт базової і повної загальної середньої 
освіти  
(Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 
листопада 2011 р. № 1392). 

 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (5-11 
класи). 

 Програми зовнішнього незалежного оцінювання.  
(Затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України 
від 03.02.2016 р. № 77). 

Програми ЗНО та характеристики сертифікаційної роботи, 
критерії оцінювання завдань з розгорнутою відповіддю з 
української мови і літератури розміщено на веб-сайтах 
Українського центру оцінювання якості освіти та  Київського 
РЦОЯО. 



Характеристика 
сертифікаційної роботи з 

української мови і літератури 



ДПА у формі ЗНО 

Для того, щоб отримати оцінку за шкалою від 1 до 12 балів, 
випускнику потрібно виконати: 

завдання 1-33 (українська мова) – бланк  А 

власне висловлення  - бланк  Б 
 

 

Бланк  А 
Бланк  Б 

Максимум 68 
балів, у тому 
числі бали за 

власне 
висловлення  



Частина 1 «Українська мова» містить 33 завдання різних форм. Відповіді на ці 
завдання позначаються в бланку відповідей А 
 

1 

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 

4 

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 

5 

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 

6 

Частина 2 «Українська література» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на ці 
завдання позначаються в бланку відповідей А 2 

Частина 3 «Власне висловлення» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь 
на це завдання записується в бланку відповідей Б 
 

3 



Розподіл завдань відповідно до 
розділів програми 



Кількісний розподіл завдань 
сертифікаційної роботи за 

формами 



Оцінювання відкритої 
частини 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю 
використовувалося для перевірки найскладніших умінь (аналіз, 
порівняння, узагальнення, наведення переконливих аргументів на 
підтвердження висловлених тез тощо). Завданням цієї форми 
передбачено створення власного аргументативного висловлення на 
дискусійну тему. Це завдання перевіряли спеціально підготовлені 
екзаменатори відповідно до розробленої схеми оцінювання на основі 
критеріїв змісту та мовного оформлення. А саме: 

 1. Теза: 0, 1 або 2 бали. 
 2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали.  
3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 
або 2 бали. 
 3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із 
життя: 0, 1 або 2 бали. 
 4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали. 5. 
 5. Висновок: 0, 1 або 2 бали. 
 6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.  
6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 
бали.  

За виконання такого завдання можна було отримати від 0 до 20 балів. 
Максимальна кількість балів, яку можна було отримати, виконавши 
правильно всі завдання сертифікаційної роботи з української мови і 
літератури, – 104.  



Складність завдань 

Складність тестового завдання (P-value) – успішність учасників 
ЗНО у виконанні цього завдання. Визначається 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 тестового завдання та 
характеристику тестового завдання 

46,60% 

24,10% 

8,60% 

19,00% 

1,70% 

Складність завдань сертифікаційної 
роботи з української мови і 

літератури 2017 року 

оптимальні; легкі дуже легкі; складні; дуже складні 



Демонстрація найскладніших 
завдань у сертифікаційній роботі  
2017 року 

ТЕМА: Орфоепія. Наголос, 

наголошені й ненаголошені склади. 

Завдання перевіряє рівень 

орфоепічних навичок. 

У подібних завданнях зовнішнього 

незалежного оцінювання завжди 

пропонують поширені слова, у яких 

часто трапляються помилки в 

наголошуванні. 

Правильно наголошені слова треба 

вимовляти так: ціннИк, течіЯ, руслО, 

вИпадок. 

Відповідь – Г. 

ТЕМА: Синтаксис. Однорідні члени речення. 

Речення Щоб оглянути якнайбільше пам’ятних місць 

Харкова, заздалегідь знайдіть та ознайомтеся з переліком 

екскурсій потребує редагування, 

адже знайти потрібно кого?, що?, а ознайомитися з ким?, 

чим? 

Отже, речення потрібно побудувати так: Щоб оглянути 

якнайбільше пам’ятних місць Харкова, заздалегідь знайдіть 

перелік екскурсій та ознайомтеся з ним. 

Решта речень побудовані правильно. 

Відповідь – А. 
 



Демонстрація найскладніших 
завдань у сертифікаційній роботі  
2017 року 

ТЕМА: Орфографія. Апостроф. 

Завдання перевіряє  вміння розпізнавати вивчені орфограми (апостроф) та пояснювати їх за допомогою правил. 

Проаналізуймо запропоновані слова. 

В українській мові апостроф ставиться перед я, ю, є, ї після префіксів та словотвірних частин, що закінчуються на 

приголосний: розм’якнути, між’ярусний, об’єднання. 

Також апостроф ставиться перед я, ю, є, ї після губних б, п, в, м, ф, якщо ці губні стоять 

на початку кореня (В’єтнам, відв’язати, ); 

після голосного та р в корені (різнобарв’я, рум’янець, інтерв’ю, солов’їний). 

Також апостроф пишемо в слові Лук’ян. 

Після р при роздільній вимові в українських та іншомовних словах теж пишемо апостроф (бультер’єр, інтер’єр, 

бар’єрний, подвір’я). 

З апострофом пишемо складні слова, якщо перша частина закінчується на будь-який приголосний, а друга 

починається на я, ю, є, ї (Мін’юст, дит’ясла, пів’юрти). 

Апостроф пишемо в іншомовних словах після г, ґ, к, х, ж, ч, ш (Аліґ’єрі). 

Також апостроф пишемо в іншомовних словах після префіксів ін-, кон-, ад-, (кон’юнктивіт). 

Складні слова з першою частиною пів-, до складу яких входять власні назви, пишемо через дефіс. Тому слово пів-

Європи потрібно писати саме так. 

ЗАУВАЖТЕ, що необхідно обрати рядок, у якому НЕ ВСІ слова потрібно писати з апострофом. 

Відповідь – Д. 
 



ТЕМА: Синтаксис. Синонімія складнопідрядних речень та простих ускладнених речень 

Завдання перевіряє вміння правильно будувати речення з дієприкметниковими зворотами, використовувати 

в мовленні різноманітні синтаксичні конструкції. 

Дієприкметник – це особлива форма дієслова, яка означає ознаку, одержану від певної дії. У сучасній 

українській мові активні дієприкметники доконаного виду за допомогою суфіксів -ш-, -іш- не творяться. 

Форми типу товаришувавші, тримаючіся нелітературні. Активні дієприкметники доконаного виду 

творяться за допомогою суфікса -л- (прив’яли – прив’ялі). Отже, правильна відповідь така: Надвечір ожили 

яскраві квіти, прив’ялі за день на сонці. 

Відповідь – Д. 
 

Демонстрація найскладніших 
завдань у сертифікаційній роботі  
2017 року 



ТЕМА: Усна народна творчість. Загальна характеристика календарно-
обрядових, суспільно-побутових та родинно-побутових пісень 

Завдання перевіряє вміння аналізувати народні пісні, визначити їх мотиви, тематику. 
Згадаймо, що родинно-побутові пісні – це ліричні поетично-музичні твори, у яких 
відбиті почуття, переживання, думки людини, пов’язані з її особистим життям, 
подіями в сім´ї, родинними стосунками. Проаналізуйте запропонований уривок із 
пісні «В кінці греблі…». 

У ньому змальовано ліричну картину кохання. У пісні є характерні вигуки, пестливо-
зменшувальні слова та інші засоби виразності. 

Відповідь – В. 

 

Демонстрація найскладніших 
завдань у сертифікаційній роботі  
2017 року 



ТЕМА: Література кінця XVIII – початку XX ст. Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я» 

Завдання перевіряє знання сюжету та героїв програмових творів. 

У повісті «Кайдашева сім’я» Іван Нечуй-Левицький змальовує побут і психологію українських селян у перші 

десятиріччя після скасування кріпацтва. У творі змальовано колоритні типові образи селян. «Часто трапляються 

сім’ї, в котрих буває така колотнеча та завсідня лайка та сварка, що життя в хаті стає якимсь пеклом», – 

сказано про «Кайдашеву сім’ю». У цьому творі є епізод, коли Карпа громада у волості обирає за десяцького. 

Проаналізуймо інші епізоди, згадані в завданні: бере уроки «правильних проізношеній» Мина Мазайло – герой 

однойменної комедії Івана Карпенка-Карого; кіноповість Олександра Довженка «Україна в огні» починається 

спокійно-величною картиною родинної вечері, коли сім’я Запорожців зібралася теплого червневого дня 

відсвяткувати 55-річчя матері Тетяни; не визнає своїх онуків-близнят Марійка Федорчук (повість Ольги 

Кобилянської «Земля»), яка так не змогла змиритися з думкою, що її син Михайло кохав бідну наймичку; епізод 

про те, як батько віддає сина в москалі, є в романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?» (у розділі «Махамед» розповідається про те, як Максим Ґудзь розбишакує в селі, за що батьки віддають 

його в москалі). 

Відповідь – Г. 

Демонстрація найскладніших 
завдань у сертифікаційній роботі  
2017 року 



ТЕМА: Література кінця XVIII – початку XX ст. Іван Франко. «Мойсей» 

Завдання перевіряє знання позасюжетних елементів програмових творів. 

В основу філософської поеми «Мойсей» Івана Франка покладено біблійну легенду про єврейського 

пророка. 

Саме Мойсей розповідає казку про те, як дерева обирали собі короля. Цією притчею про терен 

пророк хотів нагадати євреям, що вони обраний народ, що Бог з ними, що вони не мають права 

втрачати віру в Божу силу і зрадити Божий намір. 

Відповідь – Б. 

Демонстрація найскладніших 
завдань у сертифікаційній роботі  
2017 року 



Демонстрація найскладніших 
завдань у сертифікаційній роботі  
2017 року 

Багаторічний досвід оцінювання 

власних висловлень учасників 

зовнішнього незалежного 

оцінювання свідчить про слабкий 

розвиток у випускників шкіл 

навичок побудови такого 

аргументативного тексту. 

Половина тестованих не вміє 

вправно сформулювати свою 

позицію із запропонованого 

дискусійного питання й 

підтвердити її доречними 

аргументами. 



Демонстрація найскладніших 
завдань у сертифікаційній роботі  
2016 року Понад 50 % учасників 

зовнішнього незалежного 

оцінювання взагалі не наводить 

прикладів із власного 

читацького, мистецького, 

соціального досвіду чи 

історичного досвіду людства. У 

половині робіт спостережено 

серйозні порушення логічності, 

послідовності й 

несуперечливості викладу. 

Мовленнєва вправність власних 

висловлень здебільшого 

оцінена в 0 або 1 бал із 4 

можливих, що свідчить про 

доволі низький рівень 

опанування орфографічних, 

пунктуаційних, лексичних, 

граматичних і стилістичних 

норм української мови.  



Скерованість завдань 

Завдання з української мови були скеровані на визначення 
рівня сформованості основних складових предметної 
компетентності. Здебільшого перевірялися важливі 
практичні складові: 

правильно вимовляти й писати слова 

відрізняти й доречно використовувати слова з 
відповідним лексичним значенням 

уживати коректні форми змінюваних слів, 

правильно будувати речення 

розставляти розділові знаки 

висловлювати й аргументувати власну 
позицію тощо 



Труднощі в процесі виконання 
завдань 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року свідчать, 
що учасники стикалися з певними труднощами саме в процесі 
виконання практичних завдань, які потребували застосування набутих 
знань, умінь і навичок у нових ситуаціях. Це стосується завдань на  

∞ лексичну сполучуваність слів  

∞ правильну вимову уподібнених приголосних 

∞ будову слова 

∞ правопис слів разом і через дефіс 

∞ визначення частиномовної приналежності 

∞ пунктуацію в простому та складному реченні 

Тест з української мови продемонстрував певні успіхи випускників середньої школи у 

виконанні завдань на репродуктивне відтворення, пошук правильних і помилкових форм, 

визначення структури мовних одиниць. На середньому рівні сформовані навички 

розуміння й правильного вживання певних форм мовних одиниць у контексті, навички 

читання й розуміння тексту. Серйозні прогалини бачимо в умінні правильно 

наголошувати слова, будувати письмове висловлення, логічно викладаючи зміст, 

підпорядковуючи його темі й основній думці, добирати доречні аргументи й приклади, 

робити висновок, висловлювати власну позицію, свій погляд на ситуацію. 



• завдання за розділом «Усна народна творчість» у деяких учасників 
викликало труднощі, хоча запропонована родинно-побутова пісня «В кінці 
греблі шумлять верби…» у підручниках розглядається як пісня про 
кохання, тобто родинно- побутова, а не суспільно-побутова. 

•  у матеріалі розділу «Давня українська література» тестовані 
орієнтувалися краще: 67,1 % учасників з високим рівнем і 23,5 % учасників 
з низьким рівнем досягнень вибрали правильну відповідь.  

 

•  завдання 40 продемонструвало невміння співвіднести характеристику 
твору з конкретним епізодом з нього :лише 12 % з низьким і 32,6 % з 
високим рівнем навчальних досягнень вибрали правильну відповідь. Звернули 
увагу на епізод з іншого твору («Мина Мазайло» М. Куліша) 25 % 
абітурієнтів. Це, очевидно, свідчить про недостатнє вміння частини 
учасників виокремлювати й характеризувати епізоди художніх текстів.  

 

• під час виконання завдання 44 вибрали правильну відповідь лише 36,5 % 
учасників. Це знову-таки показує, що частина абітурієнтів 
ознайомлюється з художніми творами поверхово.  

• нерозуміння авторської концепції твору  

Отже, аналіз виконання завдань з української літератури засвідчив не лише 
переважно успішні результати більшості учасників зовнішнього незалежного 
оцінювання, а й те, що значна частина тестованих не знає текстів 
програмових літературних творів, не вміє їх аналізувати та недостатньо 
володіє теоретико- літературними поняттями.  

Статистика виконання 
завдань з української 

літератури 



Поради учням 
 

 Хочете  швидко впоратися з тестом у напруженій обстановці, почніть готуватися 

до тестування заздалегідь. Повторіть увесь навчальний матеріал. Із цією метою 

використовуйте підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і 

науки України. 

Тренуйтеся! Перед офіційним тестуванням варто виконувати якнайбільше  
опублікованих тестів – просто заради тренування. 

Поспішайте! Тренуйтесь із секундоміром. 

Пропускайте! Треба навчитися пропускати складні або незрозумілі завдання. 

Угадуйте! Якщо ви не впевнені у виборі відповіді,  довіряйте своїй інтуїції. 

Виключайте!  Багато завдань можна швидше вирішити, якщо не шукати відразу 
правильну відповідь, а послідовно виключати ті, які не підходять. 

Думайте тільки про поточне завдання! Коли ви бачите нове завдання 
(питання), забувайте все, що було в попередньому. 

Читайте завдання до кінця! Поспіх не повинен призводити до того, що ви будете 
намагатися зрозуміти умови завдання за «першими словами» і добудовувати його закінчення 
у власній уяві. Через це ви можете зробити помилки в найлегших завданнях. 

Не засмучуйтеся передчасно! Хороший результат можливо отримати, виконавши і не 
всі завдання. 

Заплануйте два кола! Сплануйте середній час на кожне завдання таким чином, щоб 
за дві третини (максимум три чверті) сеансу пройти всі завдання «по першому колу». Тоді ви 
встигнете набрати максимум балів, виконуючи легкі завдання, а потім зможете подумати й 
над важкими, які вам довелося спочатку пропустити. 

Напередодні дайте мозку відпочити, виспіться! 

Забудьте про шпаргалки! Виявлені шпаргалки під час тестування – втрачений шанс  
скласти тестування  й вступити до ВНЗ. Людину, що списує, легко виявити, бо обсяг 
безпосередньої пам’яті при подібному стресі зменшується, тому доводиться підглядати ледь 
не кожне слово. А це вже невиправданий ризик. 

 

 

 



Куди звертатися за 
інформацією? 

    http://testportal.gov.ua/ – сайт 

Українського центру   оцінювання 
якості освіти (УЦОЯО) 
       

     http://kievtest.org.ua/ – сайт 
Київського регіонального центру 
оцінювання якості освіти  
(КРЦОЯО) 
 

     (044) 360-70-04 

     (044) 361-42-17 

    – телефони гарячої лінії КРЦОЯО 

 

       


