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№№ 1 – 23 - завдання з однією 
правильною відповіддю 

(0 або 1 бал)

№№ 24 – 28 - завдання на 
встановлення відповідності

(0, 1, 2, 3  або 4 бали)

№№ 29 – 33 - завдання на читання 
й аналіз тексту з однією правильною 

відповіддю (0 або 1 бал)

№ 58 - завдання з розгорнутою 
відповіддю 

(від 0 до 20 балів)

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, 

правильно виконавши всі завдання з української мови, – 68 

(будуть переведені у 12-бальну шкалу).



Структура сертифікаційної роботи

Мікротекстуальні



Текстуальні Завдання на встановлення відповідності



Відкрите завдання з розгорнутою відповіддю



Зміст 

сертифікаційної 

роботи

Розподіл завдань відповідно 

до розділів програми (2017 рік)

№ з/п Розділи програми Кількість завдань

1 Фонетика. Графіка 1

2 Лексикологія. Фразеологія 5

3 Будова слова. Словотвір 1

4 Морфологія 6

5 Синтаксис 10

6 Стилістика 1

7 Орфоепія 1

8 Орфографія 5

9 Розвиток мовлення 4

Усього 34

№ з/п Розділи програми Кількість завдань

1 Усна народна творчість 1

2 Давня українська література 1

3 Література кінця XVIII – початку XX століття 10

4 Література XX століття 10

5 Творчість українських письменників-емігрантів 1

6 Сучасний літературний процес 1

Усього 24

мова

література



Психометричні 

характеристики 

Сертифікаційна робота ЗНО  

з української мови 



Розподіл тестових завдань 

з української мови і літератури за складністю

українська література

українська мова



Загальні висновки щодо результатів виконання 

завдань сертифікаційної роботи

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 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 правильне наголошування слів, побудову простого

ускладненого та складного речення, пунктуацію в складному реченні.

Психометричні характеристики завдань цьогорічної сертифікаційної роботи

підтверджують доцільність використання завдань як із закритою, так і з відкритою

відповіддю.

Так, завдання з відкритою відповіддю (власне висловлення) суттєво впливає на

розподіл учасників за рейтинговою шкалою, уможливлює оцінювання рівня розвитку

продуктивних видів мовленнєвої діяльності та має високі показники дискримінації та

кореляції.



Перелік розділів (тем), 

завдання з яких є складними для учасників ЗНО
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• Чергування у/в, і/й 

• Правопис НЕ з 
різними частинами 
мови

• Уживання 
апострофа

• Спрощення в 
групах 
приголосних

• Наголос

• Позначення звуків 
мовлення на письмі

• Лексичне значення 
слова

• Фразеологізми 

Підкреслені літери позначають той самий 

звук у всіх словах рядка

А доріжка, миєшся, широкий

Б шістсот, Тбілісі, метелиця

В свято, осінній, просьба

Г Великдень, аякже, ґрунт

Д будинок, бджола, Дніпро

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А слов’янський, маслюк, джазист

Б осяяння, юнацький, беззастережний

В блищить, каяття, європейський

Г колючий, в’юнище, їжджений

Д йодований, дзюркотіти, травиця

Звук [д] є в кожному слові рядка

А дитина, боротьба, день

Б кладка, футболіст, город

В ведмідь, десять, джерело

Г баскетбол, душа, дзвінок

Д податок, дятел, звідти 

2017 рік

2016 рік

2015 рік



На перший склад падає наголос у слові

А цінник

Б течія

В русло

Г випадок

Психометричні характеристики завдань тесту 

(українська мова)

Перший склад наголошений у слові

А дочка

Б дрова

В жалюзі

Г жаркий

2017 рік

2015 рік



Лексичну помилку допущено в рядку

А освітлювальний прилад

Б освітній заклад

В освічене перехрестя

Г освітянська спільнота

Психометричні характеристики завдань тесту 

(українська мова)

Лексичну помилку допущено в рядку

А являється прикладом

Б скасувати конференцію

В непридатний до вжитку

Г зважати на правила

Немає лексичної помилки в рядку

А погляди співпадають

Б багаточисельні дзвінки

В рішити завдання

Г наступного разу

2017 рік

2016рік

2015 рік



Спільнокореневими до слова роса є всі слова, ОКРІМ

А росинка

Б зрошення

В рослий

Г росяний

Психометричні характеристики завдань тесту 

(українська мова)

2017 рік

2016 рік

Не мають закінчення обидва слова в рядку

А ухвалено, збудований

Б сорок, по-полтавськи

В горілиць, плакучі

Г запанібрата, змито



Психометричні характеристики завдань тесту 

(українська мова)

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, ОКРІМ

А розм..якнути, бультер..єр, Лук..ян, різнобарв..я

Б рум..янець, кон..юнктивіт, інтерв..ю, В..єтнам

В відв..язати, дит..ясла, бар..єрний, Аліґ..єрі

Г солов..їний, Мін..юст, інтер..єр, між..ярусний

Д подвір..я, об..єднання, пів..юрти, пів..Європи

Апостроф треба писати на місці обох пропусків у рядку

А досвідчений різьб..яр, високий бур..ян

Б велике сузір..я, роз..ятрена рана

В очікувана прем..єра, духм..яна страва

Г гарне ім..я, швидкий пор..ятунок

2017 рік

2015 рік



Перелік розділів (тем), 

завдання з яких є складними для учасників ЗНО
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• Відмінки 
іменників

• Відмінювання 
кількісних 
числівників

• Ступені 
порівняння 
прикметників

• Дієслово. 
Словозміна 
дієслів І та ІІ 
дієвідміни

• Уживання 
прийменників

• Визначення 
частин мови

З'ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні 

(цифра позначає наступне слово)

(1) Зазвичай (2) останнє, що я роблю, (3) вимикаючи

комп'ютер, видаляю історію пошуків, хай би (4) що шукав.

А займенник

Б іменник

В форма дієслова (дієприслівник)

Г прислівник

Д форма дієслова (дієприкметник)

Відповідь: 1 Г, 2 – Б, 3 – В, 4 – А 



Психометричні характеристики 

завдань тесту 
Неправильно утворено форму 

першої особи однини в рядку

А лазити – лажу

Б возити – вожу

В сидіти – сиджу

Г їздити – їзджу

Д водити – воджу
А ловити – ловлють 

Б мріяти – мріять 

В молоти – мелють

Г солити – солють

Д бігти – біжуть

Правильно утворено форму третьої 

особи множини від дієслова

Правильно утворено форму 3-ої

особи множини від інфінітива

А бігти – біжуть

Б свистати – свистають

В хотіти – хотять

Г сідати – сидять

Д губити – гублять

2014 рік

2016 рік



Психометричні характеристики завдань тесту 

(українська мова)

Помилку у творенні ступеня порівняння прикметника допущено в реченні

А Нарешті настали найзаповітніші для кожного випускника дні, сповнені найприємніших вражень.

Б До свята діти вирішили купити квіти: для мами взяли троянди, найніжніші з-поміж усіх, які були, 

а для бабусі вибрали найяскравіші хризантеми.

В Студенти знають психологічну драму «Блакитна троянда» Лесі Українки як 

найекстраординарніший і найпрекрасніший твір поетеси.

Г Що більш відповідальна людина, то більш складне її життя, адже вона все хоче зробити 

бездоганно й для цього докладає неабияких зусиль.

Д Найважливіші відкриття людства, як не дивно, є найменш очікуваними: хто б міг собі уявити, що 

грибок стане джерелом пеніциліну.

2015 рік

2017 рік

Помилку у творенні ступенів порівняння прикметників допущено в рядку

А коротший, щонайкращий

Б ближчий, більш гарячіший

В добріший, найменш удалий

Г цікавіший, якнайдорожчий

Д вужчий, найменш потрібний



Перелік розділів (тем), 

завдання з яких є складними для учасників ЗНО
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• Розділові знаки 
в ускладненому 
й складному 
реченнях

• Відокремлені 
додатки, 
обставини, 
означення

• Граматична 
основа. 
Другорядні 
члени речення

• Типи складних 
речень

Відокремленим означенням можна замінити підрядну частину в реченні

А До кімнати весело вбігли близнюки, які міцно трималися за руки.

Б Угорі тужливо озвалися журавлі, які вже взяли літо на свої крила.

В До годівниці прибігала сарна, яка потоваришувала з нашим козеням.

Г Мою увагу привернули комахи, що яскраво світилися серед трав.

Д Надвечір ожили яскраві квіти, що прив’яли за день на сонці.

Складносурядне речення утвориться, якщо до фрагмента 

«Уранці землю притрусив легкий сніжок…» додати

А залишивши на ній неприкриті плями.

Б дарма що була середина жовтня.

В а вечір видався дивовижно теплим.

Г так що вийти на футбольне поле ми не змогли.

Д і перетворив галявину на строкатий візерунок.



НАПИСАННЯ

ВЛАСНОГО

ВИСЛОВЛЕННЯ

БЛАНК 

Б



Завдання цієї форми виконувати, напевно, 

найскладніше.

Воно вимагає від Вас застосування вмінь 

формулювати й обстоювати власну думку, 

аргументувати, наводити приклади

для підтвердження своїх думок, 

робити висновки, логічно й послідовно 

викладати думки у зв’язному тексті.

Власне висловлення – це специфічний текст, у якому Ви обстоюєте й 

доводите свою позицію у форматі, запропонованому в тестовому зошиті. 

 З одного боку такий текст є результатом Вашої творчості, 

він цілком відбиває Ваші думки й переконання, свідчить про Ваші смаки 

й уподобання, демонструє вашу мовленнєву вправність і рівень культури. 

 З іншого боку – це результат виконання тестового завдання, 

котре передбачає задану структуру й вимагає створювати цей текст 

у певному жанрі.

Власне 

висловлення



Структура 

власного висловлення

2. 

Аргументи
(не менше двох)

1.

Теза

4. 

Висновок

3.

Приклади
(не менше двох)

Чому? Наприклад…

Тому що…



Зміст власного висловлення

Теза – це думка, припущення, правдивість якого треба довести.

Основні вимоги до формулювання тези:

1. Формулюється чітко і однозначно.

2. Не змінюється в процесі обґрунтування.

3. Тезу потрібно довести незаперечними доказами.

Наприклад:
Становлення особистості – доволі тривалий процес, на який впливає чимало чинників, таких 

як: походження, родинне виховання, суспільство, освіта тощо. Проте я вважаю, що визначальними у 

формуванні особистості є зусилля самої людини, її бажання та спроможність до повсякчасної 

роботи над собою. 



Низка кліше, якими можна ввести тезу

 Я вважаю, що…

 На мою думку…

 На моє глибоке переконання…

 Переконаний, що важко не погодитися з тим, що…

 Цілком справедливим буде твердження, що…

 Істинним можна вважати позицію про те, що…

 Багато хто вважає, що… . Не можу не приєднатися до такого  

погляду.

 Уважаю, що не може бути піддана сумніву позиція, згідно з

якою… . Адже вона, ця позиція, ґрунтована на досвіді багатьох 

поколінь.



Аргументація
Аргументація – це наведення доказів, підстав для обґрунтування, 

підтвердження висловленої тези.

Аргументація має бути переконливою і спиратися на такі рівні: 

логічність доказів та послідовність їх мовної презентації, доречність 

аргументів, їх життєвість (конкретність, а не абстрактність) та 

різноманітність.

Від тези до аргументів можна поставити запитання: “Чому?”, 

а аргументи відповідають: “Тому що…”

Аргументи потрібно наводити в системі (радимо розміщувати 

аргументи таким чином, щоб їх доказова сила зростала).

Потрібно навести принаймні два доречних докази.

Необхідно, щоб аргументи не суперечили один одному; у сукупності 

аргументи повинні бути достатніми для обґрунтування наведеної тези.



Аргументація

Аргументи можуть бути 

у такій послідовності:

• Аргумент 1

• Приклад 1

• Аргумент 2

• Приклад 2



Приклади

Аргумент підкріплено, проілюстровано принаймні одним розгорнутим, добре поясненим 

прикладом з художньої літератури або інших видів мистецтва. Указано проблему, порушену у 

творі, художній образ, через який проблему розкрито, назву й автора твору. Ілюстрація логічно 

вписується в розвиток доведення, показуючи розуміння учасником того, як його міркування 

стосовно шляхів розв’язання певної проблеми виявляються, підтверджуються в творі

Приклад 1

Науково-
популярна 
література

Художня, 
історична 
література

Інші види 
мистецтва



Учасник може 
використовувати 

приклади НЕ 
тільки з 

літератури, а й з 

інших видів 
мистецтва



Змістові помилки
Наприклад:

 Твір Тараса Григоровича Шевченка “Кайдашева сім’я”, де 
відображаються злидні, схожі з життям Шевченка.

 Коли Рим вів національно-визвольну війну під проводом Богдана 
Хмельницького, саме тоді і з'явилася Римська імперія.

 Наприклад, у романі “Я (Романтика)” Чикіст Духонін вбиває свою рідну 
матір заради мрії та репутації.

 На мою думку, у розповіді Терентія Пузиря “Хазяїн” герой не цінував 
нічого, окрім багатства.

 Ця проблема наявна також у п'єсі Миколи Куліша “Хазяїн”.

 З майстерністю ювеліра цю проблему викрив у творі “Кайдашева сім’я” 

геніальний мислитель та чудовий драматург  - Іван Карпенко-Карий.

 Мені дуже подобається твір Тараса Григоровича Шевченка “Тарас 

Бульба”.



Приклади
Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного 

життя, або з власного життя. Ілюстрація логічно вписується в розвиток доведення, показуючи 

розуміння учасником того, як його міркування стосовно шляхів розв’язання певної проблеми 

виявляються, підтверджуються в особистому житті конкретних людей або в суспільному 

минулому чи нинішньому житті. Учасник може покликатися на факти з життя митців, які 

стосуються його суспільно-політичного життя

Приклад 2

Історичні 
факти

Приклад із 
суспільно-

політичного 
життя

Власний 
досвід



Учасник 
покликається на 

факти з біографії 
митця, які 

стосуються його 
суспільно-

політичного 
життя 

(немає проекції на творчість )



Приклад із 

суспільно-

політичного 

життя не 

конкретизований



Словесний вияв прикладів

 Достатньо навести такий приклад…

 Це можна довести таким чином…

 Підтвердженням цього може бути…

 Наведу ще один приклад, що підтверджує мій погляд…

 У цьому легко переконатися, якщо звернутися до…

 Наприклад... 

 Прикладом може слугувати... 

 Не можна не згадати...



Висновок

 У висновку резюмується чітка позиція автора, що є 
наслідком усього міркування, пошуку потрібної 
мисленнєвої константи, яка й конкретизується 
висновком. 

 Допомагають оформити висновок такі слова і вирази: 
отже; тож; що ж; як бачимо; підбиваючи підсумки; з 
огляду на сказане; обміркувавши проблему тощо. 

 Зверніть увагу на те, що кожен висновок чітко

акцентує позицію автора, навіть якщо проблема 
неоднозначна і знайти її розв'язання складно.



Аргументи 

й 

приклади

Наприклад:
Свою позицію, заявлену вище, хотіла б аргументувати низкою міркувань. 

По-перше, родина не завжди визначає твою долю, адже кожен сам має право 
вирішувати, як йому жити. Питання лише в тому, чи зможеш ти щось зробити для того, аби 
змінитися.

Яскравим прикладом людини, яка, незважаючи на “шкідливі звички” своїх батьків, 

виросла ввічливою, доброю, законослухняною, самодостатньою особистістю, є “польова 

царівна” або ж “розбишацька дочка” Галя  - героїня соціально-психологічного роману Панаса 

мирного та івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”. Дочка запеклих розбійників 

Максима та Явдохи Гудзів лише завдяки праці над собою стала гідним членом суспільства.

По-друге, суспільство теж інколи не може вплинути на світосприйняття людини. 

Незважаючи на те, що “думки проте течії” зараз не в пошані, усе-таки залишаються сильні 

особистості, які не зраджують своїх принципів та ідеалів.

Життя дає нам багато прикладів подібної поведінки людей. Мій шістнадцятирічний 

брат у той час, коли всі довкола не поважали Україну, вважаючи її безперспективною, був 

щирим патріотом, вірив, що настане день, коли наша батьківщина вийде із кризи й доведе 

всьому світові, “що ми, браття, козацького роду”. Така ідеологічна незалежність хлопця була 

досягнута шляхом його постійного самовдосконалення.



Вимоги до формулювання висновку

Висновок:

1) потрібно сформулювати грамотно й конкретно; 

2) повинен послідовно випливати із попередніх міркувань; 

3) має бути логічно пов’язаний із висунутою тезою.

Наприклад:

Логіка моїх міркувань підводить до висновку, що ми самі маємо змогу обирати, 

яким обставинам підкорюватися, а які змінювати. Адже кожен сам творить себе, свою 

долю,  а для цього необхідно повсякчас внутрішньо працювати над собою, незважаючи 

на те, хто ти за національністю, хто твої батьки, учителі та хто тебе оточує.



Узагальнюємо…
Основні етапи написання власного висловлення

 Прочитайте умову завдання.

 Визначте свій погляд на порушену в умові проблему.

 Сформулюйте тезу.

 Наведіть два-три аргументи.

 Проілюструйте думки посиланнями на приклади з худ. 
літератури, історичними фактами або випадками з 
життя.

 Сформулюйте висновки.

 Працюючи з чернеткою, продумайте логічні зв'язки 
між частинами. Перевірте правильність членування на 
абзаци.

 Переписуючи текст у бланк відповіді, будьте уважні.

 Перечитайте власне висловлення з метою виправлення 
допущених помилок.



Психометричні характеристики завдань тесту (власне висловлення)

Розподіл учасників (%) за кількістю набраних балів

Критерії 2017 2016 2017 2016 2017 2016

0 балів 1 бал 2 бали

Теза 17,4 19,04 46,2 43,00 36,4 37,96

Аргументи 20,3 22,40 47,5 47,52 32,2 30,09

Приклад із літератури 46,2 42,93 30,9 28,67 22,9 28,40

Приклад з історії 41,4 48,83 34,7 29,02 23,9 22,15

Логічність і послідовність 16,2 18,95 47,0 49,60 36,8 31,45

Висновок 25,0 24,63 47,9 44,85 27,1 30,52

Розподіл учасників (%) за кількістю набраних балів

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Критерії 0 балів 1 бал 2 бали 3 бали 4 бали

Орфографія та 

пунктуація
29,4 29,8 15,3 15,1 25,1 24,4 26,4 26,0 3,7 4,7

Лексика, грама-

тика, стилістика
57,5 49,9 18,8 18,5 15,6 18,3 7,3 11,5 0,7 1,9



Підготовка до ЗНО

з української мови і літератури

Українська мова

Посібник для підготовки

до ЗНО

Українська мова

Морфологія

Фонетика. Лексика

Власне висловлення

Програма ЗНО з 
української мови і 
літератури

Характеристика
сертифікаційної 
роботи

Критерії
оцінювання 
власного 
висловлення

Посібники, 
підручники, 
затверджені 
МОН України

Пробне ЗНО

ON-LINE
тестування

Сайт ВРЦОЯО

www.vintest.org.ua

Сайт УЦОЯО

www.testportal.gov.ua

Освітні сайти 
для підготовки 
до ЗНО



На сайті Вінницького РЦОЯО розміщені:

– Характеристика сертифікаційної роботи – 2017;  

– Програма ЗНО – 2017; 

– Критерії оцінювання власного висловлення.

www.vintest.org.ua

http://www.vintest.org.ua/

