
Навчально-методичний семінар 





Завдання сертифікаційної роботи розроблено 

відповідно до програми, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України  

від 03 лютого 2016 року № 77  
 

«Про затвердження програм зовнішнього 

незалежного оцінювання для осіб, які 

бажають здобувати вищу освіту на основі 

повної загальної середньої освіти» 



Розподіл учасників державної підсумкової атестації з української  

мови з урахуванням типу закладу освіти (Україна) 
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Розподіл результатів, отриманих учасниками, які проходили державну 

підсумкову атестацію з української мови, за рівнями навчальних досягнень 

(заклади професійної (професійно-технічної) освіти Одеської області) 



6 

За результатами проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання 

не подолали поріг «склав/не склав» 

(2019 рік – 23 бали)  



Одеська обл. 

Тип ЗО 

Отримали  

результат 

% учасників, які 

не  

П/П 

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів 

[100; 120] [120; 140] [140; 160] [160; 180] [180; 200] 

СЗОШ 6561 11,5 (757) 21,5 21,7 20,0 17,5 7,7 

ЗВО 5412 14,4 (781) 34,7 28,7 16,1 5,0 1,1 

НВК 3071 10,8 (300) 18,8 18,9 19,7 20,7 11,2 

ЗП(ПТ)О 2522 53,6 (1352) 37,0 7,8 1,2 0,4 0 

СпШ 741 3 (22) 9,2 16,2 24,4 26,9 20,4 

ліцей 724 2,9 (21) 5,4 16,7 24,7 29,7 20,6 

гімназія 452 0,4 (2) 2,4 7,7 19,3 41,8 28,3 

Веч.(З)Ш 100 20 (20) 31,0 28,0 13,0 7,0 1,0 

НВО 45 4,4 (2) 22,2 22,2 26,7 17,8 6,7 

СпШІ 26 3,9 (1) 15,4 26,9 30,8 19,2 3,9 

СЗОШІ 13 46,1 (6) 38,5 7,7 7,7 0 0 

СпЗОШІ 6 83,3 (5) 0 16,7 0 0 0 

Інші кат. 1525 12,3 (187) 34,2 27,8 16,7 7,1 1,8 

Загалом: 21198 16,4 (3456) 25,9 21,2 16,8 13,2 6,5 



СКЛАДНІСТЬ  ТЕСТОВОГО  ЗАВДАННЯ 

      Складність тестового завдання (P-value) – 

показник успішності виконання цього завдання 

учасниками тестування. 

      Визначають як відношення (у відсотках) 

кількості балів, набраних усіма учасниками за 

виконання цього завдання, до максимальної 

кількості балів, яку могли б отримати за його 

виконання.  



СКЛАДНІСТЬ ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ 

У таблиці наведено інтервали значень складності  

та характеристику тестового завдання  

Інтервал значення 

• понад 80% 

• 60–79% 

• 40–59% 

• 21–39% 

• менше 20% 

Характеристика завдання 

• дуже легке 

• легке 

• оптимальне 

• складне 

• дуже складне 
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Учасники ЗНО-2019 найбільш успішно 

виконали завдання: 

 з орфографії (5, 7, 12),  

з морфології (10, 15, 19),  

з лексики та фразеології (3, 8, 18, 24).  

Складність зазначених завдань коливається 

від 47,6% до 53,1%.  
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 Приклади завдань: 

5. Дотримано норми узгодження прикметника з іменником у рядку 

 

А рожеве фламінго 

Б прудке кенгуру 

В учена ступінь 

Г високий насип 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  

А   Б   В  Г 

Г 23,6 13,5 23,4 39,0 
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 Приклади завдань: 

19. НЕПРАВИЛЬНО утворено форму наказового способу дієслова 
 

А читаймо, їжмо 

Б живімо, стіймо 

В бережімо, печімо 

Г сядемо, повірмо 

Д дихаймо, граймо 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  

А   Б   В  Г Д 

Г 17,4 8,0 10,7 56,7 16,0 



09:53 13 

 Приклади завдань: 
3. Антонімами є слова в рядку 

 

А постійний – сталий 

Б приємний – милий 

В різниця – тотожність   

Г провісник – предтеча 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  

А   Б   В  Г 

В 13,0 15,6 55,1 15,8 
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А завдання 14 з орфографії (правопис складних слів, 

зокрема й з іншомовними частинами) виявилося складним 

через необхідність знання значної кількості винятків 

14. Разом треба писати всі складні слова в рядку 

А фото/журналіст, високо/ефективний, екс/чемпіон 

Б супер/обкладинка, західно/європейський, мікро/схема 

В кисло/молочний, суспільно/політичний, пів/кілометра 

Г мега/маркет, яскраво/жовтий, кілька/мільйонний 

Д перекоти/поле, відео/конференція, міні/готель 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  

А   Б   В  Г Д 

Б 22,5 22,1 20,8 14,2 19,7 



 Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року 

свідчать, що в учасників виникали певні труднощі саме під час 

виконання практичних завдань, які потребували застосування 

здобутих знань, умінь та навичок у нових ситуаціях.  

 Зокрема, труднощі викликали завдання із синтаксису та 

пунктуації. Так, завдання 2 є компетентнісним: для його виконання 

потрібно не лише знати типові конструкції, які завжди є 

вставними, а й уміти визначити, чи буде словосполучення в ролі 

вставного в конкретному реченні. Заскладним виявилося й 

завдання 22, яке вможливило перевірку вмінь не тільки правильно 

розставляти розділові знаки, а й обґрунтувати їх вживання. Це 

можна пояснити тим, що часто розділові знаки розставляють 

інтуїтивно, а правильне пояснення потребує глибоких знань.  



2. Вставним словосполученням ускладнено речення (розділові знаки 

пропущено) 

 

А За теорією Ч. Дарвіна було знято кілька цікавих науково-популярних 

фільмів. 

Б За теорією Ч. Дарвіна тривалий час уважно слідкували науковці в 

Кембриджі. 

В За теорією Ч. Дарвіна головною рушійною силою еволюції є природний 

добір. 

Г За теорією Ч. Дарвіна з’явилися й інші пояснення чинників еволюції видів. 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  

А   Б   В  Г 

В 19,3 31,3 37,9 10,8 



22. Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак). 

Уважалося,(1) що рондель,(2) традиційна форма французької літератури,(3) 

придатний лише для пейзажної чи інтимної лірики,(4) однак Павло Тичина 

створив свій різновид цього жанру,(5) що увійшов у поетичний світ 

революційним фанфарним маршем,(6) сповненим самобутніх рефренів. 

НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування вживання розділових знаків, запропоноване в 

рядку  

А кома 1 – при вставному слові  

Б коми 2, 3 – при відокремленій прикладці  

В кома 4 – перед сурядною частиною складного речення  

Г кома 5 – перед підрядною частиною складного речення  

Д кома 6 – при відокремленому означенні 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  

А   Б   В  Г Д 

А 19,5 27,4 24,7 11,7 16,0 
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Власне висловлення 
Завдання з відкритою відповіддю (власне висловлення) суттєво 

впливає на розподіл учасників за рейтинговою шкалою, 

уможливлює оцінювання рівня розвитку продуктивних видів 

мовленнєвої діяльності.  

58. Прочитайте наведений текст. 

Людям властиво мріяти. У своїх фантазіях ми бачимо себе кращими, 

розумнішими, багатшими, щасливішими, тобто ледь не ідеальними, 

звичайно ж, у досконалому світі. І коли з плином часу рух до бажаного 

видається заважким і надто повільним, багато хто занепадає духом, 

опускає крила й, урешті-решт, відмовляється від прагнень… 

 

Викладіть Ваш погляд на проблему: 

Як же вберегтися від зневіри на шляху до мрії? 



27,3 

31 

51,7 

39,3 

22,7 

29,4 

48,3 

41,3 

28,5 

31,4 

36,9 

44,6 

24,4 

27,7 

19,8 

29,4 

40,4 

26,0 

Теза 

Аргументи 

Приклад із літератури чи інших видів 

мистецтва 

Приклад, що є історичним фактом або 

випадком із життя 

Логічність, послідовність 

Висновок 

Розподіл учасників (%) за кількістю набраних балів 

(Україна) 

2 1 0



38,7 

63,0 

15,5 16,3 
23,2 

13,5 
20,3 

6,6 2,2 0,7 

Орфографія та пунктуація Лексика, граматика та 

стилістика 

Розподіл учасників (%) за кількістю 

набраних балів (Україна) 

 

0 1 2 3 4



Оцінювання власних висловлень учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання свідчить про слабкий розвиток у 

випускників навичок побудови аргументованого тексту:  

 76% тестованих не вміють:  

 вправно сформулювати свою позицію щодо 

запропонованого дискусійного питання,  

 підтвердити її доречними аргументами не може 72% 

учасників тестування,  

 52% тестованих взагалі не наводять прикладів із 

власного читацького чи мистецького досвіду,  

 а близько 40% – із соціального чи історичного життя.  

 



 У половині робіт спостережено серйозні порушення 

логічності, послідовності й несуперечливості викладу (60 

%).  

 Мовленнєву вправність власних висловлень здебільшого 

оцінено в 0 або 1 бал із 4 можливих, що свідчить про доволі 

низький рівень опанування орфографічних, 

пунктуаційних, лексичних, граматичних і стилістичних 

норм української мови. 

 

 Цьогоріч кількість бланків Б  

з позначкою «Не відповідає темі» становила 796,  

а з позначкою «Робота менше 100 слів» – 8834.  



Методичні рекомендації щодо 

підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання 2020 року 



УКРАЇНСЬКА 

МОВА І 

ЛІТЕРАТУРА 

Календар проведення основної сесії ЗНО-2020 

 

№ з/п 

 

Предмет 

 

Дата 
Оприлюднення 

правильних 

відповідей    

 1 Математика  21.05.2020 22.05.2020 

2 Українська мова і література 26.05.2020 27.05.2020 

3 Фізика 28.05.2020 29.05.2020 

4 Іспанська, німецька, французька мови 01.06.2020 02.06.2020 

5 Англійська мова  02.06.2020 03.06.2020 

6 Історія України 04.06.2020 05.06.2020 

7 Біологія 09.06.2020 10.06.2020 

8 Географія 11.06.2020 12.06.2020 

9 Хімія  15.06.2020 16.06.2020 



УКРАЇНСЬКА 

МОВА І 

ЛІТЕРАТУРА 

У 2020 році ЗНО з української мови  

і літератури проводитиметься за 

Програмою зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання з 

української мови і літератури, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти, 

затвердженою наказом Міністерства освіти 

і науки України від 26.06.2018 р. № 696 



УКРАЇНСЬКА 

МОВА І 

ЛІТЕРАТУРА 

Зміни в програмі ЗНО 

 з української мови і літератури  

До програми додається  
перелік слів з 

нормативним наголосом 



УКРАЇНСЬКА 

МОВА І 

ЛІТЕРАТУРА 

Зміни в програмі ЗНО  

з української мови і літератури (література) 

• Давня українська література (Афоризми) 

• Григорій Квітка-Основ’яненко «Маруся»  

• Тарас Шевченко «Гайдамаки» 

• Іван Франко «Гімн» 

• Ольга Кобилянська «Земля» 

• Микола Зеров «Київ - традиція»  

• Максим Рильський «Молюсь і вірю. Вітер грає…» 

• Олександр Довженко «Україна в огні» 

• Юрій Яновський «Дитинство»  

• Олесь Гончар «Залізний острів» 

• Василь Стус «Як добре те, що смерті не боюсь я», 
«О земле втрачена, явися!..» 

• Ліна Костенко «Українське альфреско» 

• Євген Маланюк «Стилет чи стилос?» 

Вилучено 



УКРАЇНСЬКА 

МОВА І 

ЛІТЕРАТУРА 

Зміни в програмі ЗНО  

з української мови і літератури (література) 

• Іван Франко «Захар Беркут» 

• Ольга Кобилянська «Valse mélancolique» 

• Максим Рильський «У теплі дні збирання 
винограду...» 

• Василь Голобородько «Наша мова» 

• Юрій Яновський «Майстер корабля»  

• Василь Симоненко «Лебеді  материнства» 

• Олесь Гончар «Модри Камень» 

• Василь Стус «Господи, гніву пречистого…» 

• Дмитро Павличко «Два кольори» 

• Євген Маланюк «Уривок з поеми» 

Додано 



УКРАЇНСЬКА 

МОВА І 

ЛІТЕРАТУРА 
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Розподіл завдань відповідно до розділів програми (українська мова): 

№ 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 



УКРАЇНСЬКА 

МОВА І 

ЛІТЕРАТУРА 

Розподіл завдань відповідно до розділів програми 

 (українська література): 

№ з/п Розділи програми Кількість завдань 

1 Усна народна творчість  1 

2 Давня українська література 1 

3 Література кінця XVIII – початку ХХ століття  10 

4 Література ХХ століття  10 

5 Твори українських письменників-емігрантів  1 

6 Сучасний літературний процес (кінець ХХ – 

початок ХХІ століття) 

1 

Усього 24 



УКРАЇНСЬКА 

МОВА І 

ЛІТЕРАТУРА 

 

Наказ УЦОЯО 
№ 143 від 

16.10.2019 р.  

 

Наказ УЦОЯО 
№ 153 від 

30.10.2019 р.  

Наказ УЦОЯО  

№ 154 від 

31.10.2019 

«Про затвердження Критеріїв оцінювання 

завдань відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю сертифікаційних робіт зовнішнього 

незалежного оцінювання 2020 року»  

«Про затвердження Загальних характеристик 

сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного  

оцінювання 2020 року» 

«Про затвердження Схем нарахування балів 

за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього 

незалежного  оцінювання 2020 року» 



УКРАЇНСЬКА 

МОВА І 

ЛІТЕРАТУРА 

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 



УКРАЇНСЬКА 

МОВА І 

ЛІТЕРАТУРА 

Частина 1 

«Українська 

мова»  

33 завдання 
різних форм 

Відповіді на ці 
завдання треба 

позначити в бланку 
відповідей А 

Частина 2 

«Українська 

література» 

24 завдання 
різних форм 

Відповіді на ці 
завдання треба 

позначити в бланку 
відповідей А 

Частина 3 
«Власне 

висловлення»  

одне завдання 
відкритої форми 

Відповідь на це 
завдання треба 

записати в бланку 
відповідей Б 

Сертифікаційна робота складається з трьох частин: 



УКРАЇНСЬКА 

МОВА І 

ЛІТЕРАТУРА 

 

Результат виконання завдань частин 1 і 3 
буде зараховано як результат ДПА за 
освітній рівень повної загальної середньої 
освіти для учнів (слухачів, студентів) 
закладів освіти, які 2020 року завершують 
здобуття повної загальної середньої освіти 

 

Результат виконання всіх завдань 
сертифікаційної роботи буде 

використано під час прийому до 
закладів вищої освіти 



УКРАЇНСЬКА 

МОВА І 

ЛІТЕРАТУРА 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


