ЗНО
Українська мова і література
Українська мова

Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти

Особливості ЗНО/ДПА - 2022
Кожен зареєстрований учасник має право за
рахунок коштів державного бюджету пройти
тести щонайбільше з 5 навчальних предметів.
Обов’язкових предметів ДПА – 4:
• українська мова
• математика
• історія України/ іноземна мова
• один із навчальних предметів (історія
України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська
мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

Реєстрація
на
ЗНО
01.02.22 – 01.03.22

Українська
мова і
література

Українська
мова

Історія
України

31.05.22

31.05.22

10.06.22

Англійська
мова
07.06.22

Німецька,
французька,
іспанська
мови
06.06.22

Математика

03.06.22

Предмети
ЗНО
23.05.22-15.07.22

Математика
(завдання рівня
стандарту)
03.06.22

Фізика

Географія

23.05.22

14.06.22
Хімія

Біологія

26.05.22

17.06.22

Зовнішнє незалежне оцінювання – 2022
Українська мова

Українська мова і література

Випускники, які завершують у 2022 році здобуття повної загальної середньої освіти
та/або планують вступати до ЗВО, можуть самостійно обирати, яку саме роботу
виконуватимуть під час ЗНО:
- з української мови
АБО
- з української мови і літератури
Умови прийому до ЗВО
визначають ПЕРЕЛІК конкурсних
предметів на навчання для здобуття
освітнього ступеня молодшого бакалавра,
бакалавра (магістра медичного,
фармацевтичного та ветеринарного
спрямувань)

Структура сертифікаційної роботи ЗНО
з української мови

Українська
мова
(39)

150 хвилин
40 завдань
74 бали
УМ:
завдання з
розгорнутою

відповіддю
(1)

Структура та зміст сертифікаційної роботи з УМ. Результати
1
1
Частина 1
Українська
мова

Частина 2

Бланк А

Українська
мова

Бланк Б

2

Частина 1 містить завдання з
української мови різних форм, а
саме: завдання з вибором однієї
правильної відповіді та завдання на
встановлення відповідності

Частина 2 – завдання відкритої
форми з розгорнутою письмовою
відповіддю

2
Також кожен учасник отримає бланки
відповідей А та Б:
• бланк А – для зазначення відповідей
на завдання Частини 1;
• бланк Б – для виконання завдання з
розгорнутою письмовою відповіддю
(Частина 2)

01
ДПА (1-12 балів): виконання всіх
завдань сертифікаційної роботи
ЗНО з української мови (100-200 балів):
виконання всіх завдань
сертифікаційної роботи

УМ

02

Структура сертифікаційної роботи ЗНО
з української мови і літератури

І
Українська
література
(24)

ІІ
Українська мова
(39)

210 хвилин
67 завдань
116 балів

ІІІ
УМ: завдання з
короткою
відповіддю (3)

IV
УМ: завдання з
розгорнутою
відповіддю (1)

Структура та зміст сертифікаційної роботи з УМЛ / Результати
1
1
Частина 4
Українська мова

Бланк Б

Частина 1
Українська
література

2

Бланк А

4

2
Частина 3

Частина 2

Українська мова

3

Українська мова

Бланк В

Частина 1 містить завдання з
української літератури з вибором
однієї правильної відповіді та
на встановлення відповідності

01

Частина 2 – завдання з української
мови різних форм, а саме: завдання з
вибором однієї правильної відповіді
та завдання на встановлення
відповідності
Частина 3 – завдання відкритої
форми з короткою письмовою
відповіддю з української мови

02
УМЛ

04

03

Бланк А

3
Кожен учасник отримає бланки відповідей А, Б та В:
• бланк А – для зазначення відповідей на завдання
Частини 1 і Частини 2;
• бланк Б – для виконання завдання з розгорнутою
письмовою відповіддю (Частина 4);
• бланк В – для виконання завдання з короткою
письмовою відповіддю (Частина 3).

4

Частина 4 – завдання відкритої
форми з розгорнутою письмовою
відповіддю з української мови

ДПА (1-12 балів): частини 2, 4
ЗНО з української мови
(100-200 балів): частини 2, 4
ЗНО з української мови і
літератури (100-200 балів):
виконання всіх завдань
сертифікаційної роботи

ДПА з української мови

УМЛ

№№ 1 - 28 - завдання
з однією правильною відповіддю
(0 або 1 бал)

№№ 25 - 52 - завдання
з однією правильною відповіддю
(0 або 1 бал)

№№ 29 - 33 - завдання
на встановлення відповідності
(0, 1, 2, 3 або 4 бали)

№№ 53 - 57 - завдання
на встановлення відповідності
(0, 1, 2, 3 або 4 бали)

№№ 34 - 39 - завдання
на читання й аналіз тексту
з однією правильною відповіддю
(0 або 1 бал)

українська мова

українська мова

УМ

№ 40 - завдання
з розгорнутою відповіддю
(від 0 до 20 балів)

№№ 58 - 63 - завдання
на читання й аналіз тексту
з однією правильною відповіддю
(0 або 1 бал)

№ 67 - завдання
з розгорнутою відповіддю
(від 0 до 20 балів)

74 тестові бали

Пробне ЗНО – 2022
Уведення відповідей
до спеціального
сервісу

19 березня

УМЛ
УМ

Реєстрація
на сайті ВРЦОЯО

26 березня
Усі інші
предмети

Оголошення
результатів

УМЛ/УМ –
19-21.03.22

УМЛ/УМ –
25.03.22

Інші
предмети –
26-28.03.22

Інші
предмети –
01.04.22

Сертифікаційна робота ЗНО – 2021
з української мови / української мови і
літератури

Розподіл завдань відповідно до розділів програми ЗНО
№ з/п

1
2
3
4
5

Розділи програми

Українська мова і література
Кількість
завдань

8
9
10

25

1

1

Лексикологія

5

34, 35, 36, 37, 39

5

10, 11, 12, 13, 14

Фразеологія

1

53

1

29

Будова слова. Словотвір

1

33

1

9

Морфологія

7

40, 43, 44, 45, 46, 47, 54

7

16, 19, 20, 21, 22, 23, 30

Синтаксис. Пунктуація

11

39, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52,
55, 56, 57

11

15, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28,
31, 32, 33

Стилістика (текст)

6

58 – 63

6

34 – 39

Орфографія

6

27, 28, 29, 30, 31, 32

6

3, 4, 5, 6, 7, 8

Орфоепія
Розвиток мовлення

1

26

1

2

3

64 – 66

–

1

67

1

Розвиток мовлення
(розгорнута письмова відповідь)

12

Номери завдань

1

(коротка письмова відповідь)
11

Кількість
завдань

Фонетика. Графіка

6

7

Номери завдань

Українська мова

Усього

43

–
40

40

Кількість балів (%), яку можна набрати з кожного розділу сертифікаційної роботи

Власне
висловлення

Українська
література

Власне
висловлення
Морфологія

Синтаксис.
Пунктуація

Синтаксис.
Пунктуація

УМЛ
2021 рік

Розподіл тестових завдань за складністю

УМ
2021 рік

2020 рік
Інтервал значення Характеристика завдання

Більше 80%

Дуже легке

60 – 79 %

Легке

40 – 59 %

Оптимальне

21 – 39 %

Складне

Менше 20 %

Дуже складне

Таблиці переведення тестових балів ЗНО-2021

Розподіл результатів ДПА з української мови
за рівнями навчальних досягнень (2018-21 рр.)

Інформація про надходження та розгляд апеляційних заяв щодо результатів ЗНО
У 2021 році апеляційна комісія при Українському ЦОЯО розглянула 3 420 апеляційних заяв щодо
результатів ЗНО, що становить 0,32 % від кількості тестувань (у 2020 році – 0,31 %).
Кількість розглянутих апеляційних заяв із урахуванням навчальних предметів, із яких
учасники проходили зовнішнє незалежне оцінювання:
• українська мова і література – 792 (0,36 % від кількості тестувань із цього навчального предмета)
• українська мова – 344 (0,50 %)
• математика – 897 (0,37 %)
• математика (завдання рівня стандарту) – 3 (0,03 %)
• історія України – 520 (0,26 %)
• англійська мова – 693 (0,54 %)
Результати розгляду апеляційних
• німецька мова – 5 (0,27 %)
заяв щодо результатів ЗНО:
• французька мова – 2 (0,48 %)
• іспанська мова – 1 (0,65 %)
Результати
Збільшено
Зменшено
залишено
• біологія – 39 (0,05 %)
кількість балів
кількість балів
без змін
• хімія – 17 (0,17 %)
• географія – 85 (0,07 %)
1160
276
1984
• фізика – 22 (0,09 %)
(34 %)
(8 %)
(58 %)

Загальні висновки щодо результатів
виконання завдань
сертифікаційних робіт ЗНО – 2021

Завдання з української мови
скеровані на визначення
рівня сформованості
основних складників
предметної компетентності

Результати ЗНО 2021 року
свідчать, що здобувачі ПЗСО
стикалися з певними
труднощами саме під час
виконання практичних
завдань, що потребували
застосування здобутих
знань, умінь і навичок у
нових ситуаціях

Сертифікаційна робота з УМЛ /
УМ ЗНО скерована на виконання
таких завдань:
- визначення рівня підготовленості
осіб, які виявили бажання вступати
до ЗВО;
- визначення результатів навчання з
української мови, що зараховують
як результати ДПА за курс повної
загальної середньої освіти.

3

1

2

4

Здебільшого перевірено життєво
важливі, практичні навички:
-

-

правильно вимовляти й писати слова
відрізняти й доречно використовувати
лексеми з відповідним значенням
уживати коректні форми змінюваних слів
правильно будувати речення
розставляти розділові знаки

Завдання відкритої форми з
короткою письмовою відповіддю
використано:

Завдання відкритої форми з
розгорнутою письмовою відповіддю
використано:
01

01

для перевірки найскладніших умінь
(аналіз, порівняння, узагальнення, наведення
переконливих аргументів на підтвердження
висловлених тез тощо).

для перевірки навички усвідомленого
читання кількох текстів;

02
02
уміння аналізувати прочитане,
зіставляти / протиставляти його,
виділяти головне й другорядне,
розрізняти об’єктивне й суб’єктивне.

У завданні цієї форми передбачено
створення власного аргументативного
висловлення на дискусійну тему.
03

Завдання перевіряли спеціально
підготовлені екзаменатори
відповідно до розробленої схеми
оцінювання.

03
Завдання перевіряли спеціально
підготовлені екзаменатори відповідно
до розробленої схеми оцінювання на
основі критеріїв змісту та мовного
оформлення.

Психометричні
характеристики завдань тесту

Лексикологія

УМЛ

УМ

Номер
завдання

Складність
(%)

Номер
завдання

Складність
(%)

34

ДЛ (88,9)

10

ДЛ (87)

35

Л (79,2)

11

Л (78,2)

36

ДЛ (90,9)

12

ДЛ (92,4)

37

Л (74,2)

13

Л (76,9)

39

Л (74,4)

14

Л (75,8)
2020 рік

Психометричні характеристики завдань тесту
Фонетика

УМЛ

УМ

Номер
завдання

Складність
(%)

Номер
завдання

Складність
(%)

25

Л (72,6)

1

Л (73)

2019 рік
2020 рік

Підкреслені літери позначають однаковий звук
у кожному слові рядка
А погляд, кладка, передзвін
Б сьорбати, весняний, всюди
В захист, розвиватися, пізній
Г нитці, баскетбол, молитва
Д край, вокзал, закріплення

Психометричні характеристики завдань тесту
Орфоепія

УМЛ

УМ

Номер
завдання

Складність
(%)

Номер
завдання

Складність
(%)

26

О (45,8)

2

О (42)

Цьогоріч завдання з орфоепії (наголошування слів) набуло нової форми, що схвально сприйняли й тестовані, й
експерти. Традиційно це складне завдання через неоднорідність мовного простору в Україні, асимілювання до
російської мови та необхідність постійної роботи над чистотою власного мовлення. Натомість уведення слів у
контекст зробило завдання наближеним до потоку живого мовлення, тобто учасники ЗНО, спостерігаючи за
зміною слів у мовленні, набагато успішніше впоралися із цим завданням, ніж у минулі роки.
2020 рік

На перший склад падає наголос у слові
А текстовий
Б зручний
В визвольний
Г фаховий

2019 рік

На перший склад падає наголос у всіх
словах, ОКРІМ
А причіп
Б косий
В жалюзі
Г випадок

Додаток до Програми ЗНО з української мови

Психометричні
характеристики завдань тесту
УМЛ

УМ

Морфологія

Номер
завдання

Складність
(%)

Номер
завдання

Складність
(%)

40

С (37,5)

16

С (39,4)

43

О (42,9)

19

О (42,2)

44

О (48,5)

20

О (44,60

45

ДЛ (80,2)

21

Л (77,9)

46

О (41,5)

22

С (39,4)

47

ДЛ (90,5)

23

ДЛ (88,8)

54

О (51,5)

30

О (50,9)

2020 рік

Нелегким виявилося завдання 42/18, що є компетентнісним: за його
допомогою перевіряли вміння не лише правильно розставляти розділові
знаки, а й обґрунтувати вживання їх. Це можна пояснити тим, що
часто розділові знаки розставляють інтуїтивно, тоді як правильне
пояснення потребує глибоких знань.

УМЛ

Синтаксис. Пунктуація

2020 рік

Психометричні
характеристики завдань тесту
УМ

Номер
завдання

Складність
(%)

Номер
завдання

Складність
(%)

39

Л (77,6)

15

Л (79,7)

41

О (46,9)

17

О (48)

42

С (38,5)

18

С (38,6)

48

О (59,7)

24

Л (60,8)

49

О (59,6)

25

О (58,7)

50

С (37,7)

26

С (37,9)

51

С (32)

27

С (31,5)

52

ДС (17,7)

28

ДС (19,2)

55

О (43,8)

31

О (44,5)

56

О (41,2)

32

О (42,2)

57

О (44,3)

33

О (45,7)

Психометричні характеристики завдань тесту
Нові завдання за формою
«Лінгвістика тексту» в шкільному курсі української мови полягає в
обґрунтуванні тексту як визначального дидактичного матеріалу для
вивчення кожної одиниці мовної системи.
Сучасне навчання є компетентнісним, а отже, орієнтованим не на
засвоєння знань про мову, а, передусім, на знання мови як засобу пізнання
життєвих реалій.
Текст як універсальну мовну одиницю використовуємо на всіх уроках
вивчення різних розділів мови в загальноосвітній школі.

Психометричні
характеристики завдань тесту
Фразеологія

УМЛ

УМ

Номер
завдання

Складність
(%)

Номер
завдання

Складність
(%)

53

Л (68,3)

29

Л (67,8)

2020 рік

Стилістика (ЧИТАННЯ ТЕКСТУ)
Кілька років тому в сертифікаційній роботі
видозмінено форму тексту зі звичного на
множинний. Такий тип текстового матеріалу
дає змогу перевірити вміння тестованих
працювати з кількома джерелами
інформації, порівнюючи / протиставляючи
об’єкти, шукаючи підтвердження / заперечення
певної позиції в різних текстах.
Ця компетентність є ключовою в ХХІ ст.,
перенасиченому інформацією, що міститься на
різних носіях та ресурсах.
Тож уміння працювати з розрізненими
фрагментами, добувати потрібні відомості є
одним із ключових у сучасному
інформаційному просторі.

Психометричні
характеристики завдань тесту
Стилістика (текст)

УМЛ

УМ

Номер
завдання

Складність (%)

Номер
завдання

Складність (%)

58

Л (67)

34

Л (66,2)

59

ДЛ (88,2)

35

ДЛ (88,1)

60

О (57,5)

36

О (57,5)

61

О (48)

37

О (46,8)

62

Л (68,7)

38

Л (69,2)

63

С (27,3)

39

С (27,6)

ЗНО з географії
Лише половина тестованих ідентифікували за уривком художнього твору широколисті ліси помірного поясу
4. Визначте тип лісового ландшафту за уривком із художнього твору: «Старезний, густий ліс…

Посеред лісу простора галява з плакучою березою та великим прастарим дубом. Галява скраю
переходить у куп'я та очерети, а в одному місці в яро-зелену драговину…».
А широколисті ліси помірного поясу
Б хвойні ліси помірних широт (тайга)
В вічнозелені твердолисті ліси й чагарники
Г вологі вічнозелені ліси (сельва)

Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня»
розпочинається з прологу – волинського лісового
пейзажу: «Старезний, густий, предковічний ліс на
Волині. Посеред лісу простора галява з плакучою
березою і великим прастарим дубом… Саме озеро –
тиховодне, вкрите ряскою та лататтям, але з
чистим плесом посередині. Містина вся дика,
таємнича, але не понура – повна ніжної задумливої
поліської краси».

Завдання 64

Завдання
відкритої форми
з короткою
письмовою
відповіддю
Кожне із завдань
стосувалося поданих у
зошиті текстів

Не змогли пояснити
визначення Леся Курбаса
«театр – це суспільний
парламент» 44,4 %
тестованих, хоча матеріал
текстів А, Б, В
сертифікаційної роботи
розлого про це інформує.

Завдання 66
Із завданням
на визначення
ознак тексту взагалі
не впоралися 43,7%
тестованих.

Завдання 65
Для третини абітурієнтів
(27,4%) непосильним
виявилося завдання
дібрати заголовки до
текстів А, Б, В, хоча такий
вид роботи є обов’язковим
на уроках читання ще в
початковій школі.

Результати виконання завдань
відкритої форми з короткою відповіддю

Загальні висновки щодо результатів виконання
завдання з відкритою відповіддю
(власного висловлення)

Оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою
письмовою відповіддю (власних висловлень)
свідчить про слабкий розвиток в учасників ЗНО
навичок побудови аргументованого тексту.
Цьогоріч кількість бланків Б з позначкою
«Не відповідає темі» становила 1 478,
з позначкою «Робота менше 100 слів» – 5 905,
а 40 746 тестованих узагалі не написали
власного висловлення.

Результати виконання завдання
відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власне висловлення)
Варто зазначити, що цього року, як ніколи, виявлено
велику кількість робіт, де спостережено підміну
понять (під стереотипом мають на увазі риси
характеру, типи темпераменту тощо), що свідчить
про елементарне нерозуміння учасниками тестування
загальновідомих понять.
Нагадаємо, у стимулі до завдання в тестовому зошиті
було наведено визначення стереотипу, названо види та
наведено приклади їх.
Тож неспроможність учасників тестування уважно
прочитати два абзаци важливої інформації свідчить
про несформованість навички читання (що зазначено у
звіті за результатами міжнародного дослідження якості
освіти PISA-2018).

Робота НЕ
відповідає темі

Результати виконання власного висловлення (зміст)
українська мова і література / українська мова

Результати виконання власного висловлення (мовне оформлення)
українська мова і література / українська мова

Українська мова: завдання з розгорнутою відповіддю

Висновок

Аргументи
•формулюється чітко і
однозначно
•не змінюється в процесі
обґрунтування

Теза

•принаймні два доречні
й переконливі
аргументи

•з літератури чи
інших видів мистецтва
•з історії або власного
досвіду

Приклади

•відповідає
запропонованій темі й
органічно пов’язаний із
тезою, аргументами й
прикладами

Критерії оцінювання змісту
Критерій
1. Теза

2. Аргументи

Змістовий вияв
Учасник/ця вправно формулює тезу

2

Учасник/ця не формулює тези вправно

1

Учасник/ця не формулює тези взагалі або формулює тезу, що не відповідає запропонованій темі

0

Учасник/ця наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи

2
1

Учасник/ця наводить принаймні один доречний аргумент.
Аргументи дублюють один одного, у другому аргументі перефразовано зміст першого.
Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези

3а. Приклад
із літератури
чи інших
видів
мистецтва

Бал

Учасник/ця не наводить жодного аргументу, або наведені аргументи не є доречними

0

Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з
художньої літератури чи іншого виду мистецтва

2

Немає мотивації наведення прикладу.
Приклад не конкретизований через художній образ.
У прикладі є фактичні помилки

1

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

0

Критерії оцінювання змісту
Критерій
3б. Приклад,
що є історичним
фактом або
випадком із
життя
4. Логічність,
послідовність

5. Висновок

Змістовий вияв

Бал

Учасник/ця наводить принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з історії чи
суспільно-політичного життя, що є конкретною, локалізованою в часі та просторі

2

Немає мотивації наведення такого прикладу, він не конкретизований, у ньому є фактичні
помилки

1

Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає, або він не є доречним

0

Висловлення демонструє зосередженість на запропонованій 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
2

Висновок відповідає запропонованій темі й органічно пов’язаний із тезою, аргументами й
прикладами
Висновок лише частково відповідає тезі або лише частково пов’язаний з аргументами та
прикладами

1

Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у завданні відкритої форми з розгорнутою
відповіддю тезі; висновок не пов’язаний із аргументами та прикладами

0

Мовленнєве оформлення
6а. Орфографія, пунктуація

6б. Лексика, граматика, стилістика

Кількість помилок

Кількість балів

Кількість помилок

Кількість балів

0–1

4

0–1

4

2–6

3

2–4

3

7–11

2

5–7

2

12–16

1

8–10

1

17 і більше

0

11 і більше

0

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ МОВНОГО ОФОРМЛЕННЯ
Під час оцінювання орфографічної і пунктуаційної нормативності роботи 2 (дві) негрубі помилки рахують як 1 (одну) грубу.
До негрубих зараховують такі помилки:
– у написанні великої літери в складних власних назвах;
– у випадках написання разом й окремо прислівників, утворених від іменників з прийменниками;
– у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);
– у випадках, коли замість одного розділового знака поставлено інший;
– у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.
Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки НЕ ДОДАЮТЬ 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) орфографічну помилку.

• Роботу, що не відповідає темі завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, оцінюють у 0 балів.
• Роботу, що написано нерозбірливо, оцінюють у 0 балів.
• Роботу відкритої форми з розгорнутою відповіддю обсягом до 100 слів оцінюють у 0 балів.

Максимально можлива сума тестових балів за власне висловлення – 20.

Психометричні характеристики завдань тесту
(українська література)
Аналіз виконання завдань ЗНО з української
літератури засвідчив, що значна частина
тестованих знає не всі тексти програмових
літературних творів, не завжди може їх
проаналізувати належним чином

Розподіл тестових завдань ЗНО-2021 з
української літератури за складністю
24 питання, 36 тестових балів

Психометричні характеристики завдань тесту (українська література)
З-поміж складних були завдання 10, 11, 14, 24:
визначити літературний стиль поезії М. Вороного «Блакитна
Панна» (символізм) було запропоновано в завданні 10, із чим
упоралися 33,3 % тестованих;
у завданні 11 лише 34,8 % тестованих зрозуміли, що слова з
уривку сонета «У теплі дні збирання винограду…» належать
ліричній героїні поезії М. Рильського;

у завданні 14 за рядками поезії «Два кольори»
лише 37,5 % учасників тестування визначили
правильно автора твору Дмитра Павличка;

завдання 24 передбачало поєднання епізодів того самого твору
(«Мартин Боруля», «Наталка Полтавка», «Кайдашева сім’я»,
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»), із чим успішно впоралися
24,6 % абітурієнтів.
І це переконливо засвідчує, що більшість тестованих не читає
текстів у повному обсязі, а використовує критично-аналітичні
матеріали до творів і короткий виклад змісту їх.

Психометричні характеристики завдань тесту (українська література)
Цього року, як і минулого, запропоновано кластерне
завдання, під час виконання якого учасники
тестування читають незнайомий текст (вірш Василя
Голобородька «Колекціонер кольорових олівців»)
й аналізують, відповідаючи на питання 16–20.
Для більшості абітурієнтів оптимальними виявилися
завдання 17 і 20 (47,1 % і 46,3 %), легкими ж – 16,
18, 19.

Психометричні характеристики завдань тесту (українська література)
Схвальну оцінку від учителів, науковців, експертів
отримало завдання 9, у якому треба було вставити окремі
фрагменти інформації в запропонований аналітичний
мінітекст про роман «Чорна рада».
Завдання перевіряло не лише знання з літератури,
а й розуміння історичних процесів тієї доби.
Завдання з пропусками не є новим у сертифікаційній роботі,
але в частині «Українська література» з’явилося вперше у 2020 році.
2020 рік
Завдання 42 вимагало уважного
прочитання умови, аналізу наведеного
уривку, демонстрації знань з теорії
літератури, роботи з оціночними
судженнями автора (В. Стуса) й
об’єднання всіх складників у єдину
картину для надання правильної
відповіді.

Дані про виконання завдань ЗНО
учнями / студентами закладу

ЗНО-2022 на 200 балів
Тестування
з української мови і літератури:
як досягти максимального ефекту
в підготовці учнів до ЗНО-2022

Частина І. Українська література
Структура довідника відповідає
логіці історико-хронологічного курсу
літератури.

Кошіль
теоретиколітературних
понять

23 розділи
(відповідно
до Програми
ЗНО)

Українська
література

Тести у
форматі ЗНО
(2 варіанти)

Контрольні
тести до
кожної теми

Частина І. Українська література
Опрацьовуючи тему з української літератури, учасник може прочитати характеристику певного
твору, розглянути сюжет і мотиви, переглянути інформацію про персонажів або ліричних героїв.

Частина І. Українська література
У посібнику приділено посутню увагу
історико-мистецькому контексту творів
української літератури.

Також у посібнику є покликання на
Програму ЗНО з історії України.

Частина І. Українська література
Рубрика «Кошіль теоретико-літературних понять» знайомить читача
з основними поняттями, передбаченими Програмою ЗНО.
У посібнику акцентовано увагу на кількість творів того чи того жанру,
які є в Програмі ЗНО.
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