Зовнішнє незалежне оцінювання
з української мови і літератури
відбудеться
01 червня 2021 року
Зміст сертифікаційної роботи ЗНО з української мови і літератури 2021 року
визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з
української мови і літератури, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
(затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 р. № 696)

Матеріал програми ЗНО розподілено за такими розділами:
Українська мова:


















Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Лексикологія. Фразеологія
Будова слова. Словотвір
Морфологія
Іменник
Прикметник
Числівник
Займенник
Дієслово
Прислівник
Службові частини мови
Вигук
Синтаксис
Словосполучення
Речення
Стилістика
Розвиток мовлення.
Українська література:








Усна народна творчість
Давня українська література
Література кінця ХVІІІ – початку ХХ століття
Література ХХ століття
Твори українських письменників-емігрантів
Сучасний літературний процес (кінець ХХ – початок ХХІ століття).

Характеристика сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови і літератури 2021 року та особливості
роботи з різними формами завдань ЗНО
 Загальна кількість завдань: 67
 На виконання роботи відведено 210 хвилин
 Максимальна кількість балів: 116

Робота складається з чотирьох частин:

Результат виконання завдань частин 2 і 4 буде зараховано як
результат державної підсумкової атестації за освітній рівень
повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів,
студентів) закладів освіти, які в 2021 році завершують
здобуття повної загальної середньої освіти та буде
використано під час прийому до закладів вищої освіти на
спеціальності, де визначено конкурсний предмет «українська
мова».
Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи
буде використано під час прийому до закладів вищої освіти
на спеціальності, де визначено конкурсний предмет
«українська мова і література».

Особливості форм завдань ЗНО та їх оцінювання
1.Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№№ 1-20, 25-52, 58-63).
До кожного завдання пропонується чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких
лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього
незалежного оцінювання вибрав/ла й позначив/ла правильну відповідь у бланку
відповідей А.

Як виконувати:
Уважно прочитайте основу завдання, перегляньте всі варіанти відповіді й оберіть
правильний.
Основа завдання може бути незакінченим реченням, продовження якого треба
шукати серед варіантів відповіді. Обираючи правильний варіант відповіді, Ви тим самим
робите речення закінченим і правильним.
Основою завдання також може бути речення з пропусками. У цьому випадку Вам
необхідно добрати для кожного з пропусків правильний варіант з-поміж запропонованих,
тим самим відновлюючи початковий зміст речення.
Як оцінюється:
За виконання завдань цієї форми можна отримати 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.
2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№№ 21-24, 53-57).
Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначених цифрами (ліворуч)
та буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності
(утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання
правильно зробив/ла позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви
від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
Як виконувати:
У таких завданнях Вам треба поєднати явища чи факти, наведені в лівій колонці й
позначені цифрами, з явищами чи фактами, наведеними в правій колонці й позначеними
літерами. Таким чином утворюються чотири «логічні пари».
Пам’ятайте, що один факт у правій колонці буде зайвим.
Як оцінюється:
Ця форма завдань оцінюється в 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 та/або колонці; 0 балів за
завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або
відповіді на завдання не надано.
3. Завдання відкритої форми з короткою письмовою відповіддю (№ 64-66).
Завдання 64–66 мають основу та передбачають надання короткої письмової
відповіді учасником/цею зовнішнього незалежного оцінювання за змістом попередніх
текстів для читання, наведених у сертифікаційній роботі, у вигляді письмового
висловлення обсягом, визначеним умовою кожного завдання. Виконуючи завдання,
треба чітко дотримуватися умов до нього. Відповіді необхідно записати у бланк В у
спеціально відведені в ньому місця.
Як виконувати:
Уважно прочитайте умову до завдання в сертифікаційній роботі.
Надайте коротку, лаконічну відповідь, спираючись на матеріал текстів для читання та
чітко дотримуючись поданих до завдання вимог.
Відповіді на завдання цієї форми запишіть у бланк відповідей В.

Як оцінюється:
За виконання завдань з короткою відповіддю можна отримати 0, 1 або 2 бали:
0 балів – відповіді не надано; 1 бал – надано неповну, часткову відповідь; 2 бали – надано
повну, вичерпну відповідь.
4. Завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю (№ 67)
Завдання цієї форми має основу та передбачає надання розгорнутої письмової
відповіді учасником/цею зовнішнього незалежного оцінювання в бланку відповідей Б.
Як виконувати:
Уважно прочитайте формулювання завдання в сертифікаційній роботі.
Надайте розгорнуту письмову відповідь на проблемне питання, дотримуючись
поданих до завдання вимог.
Працюйте над відкритим завданням на чернетці в зошиті з сертифікаційною роботою.
Перепишіть роботу на бланк Б. Ще раз перечитайте написане. За потреби охайно
внесіть виправлення.
З більш детальними рекомендаціями щодо роботи з цією формою завдання Ви
можете ознайомитися на нашому сайті в розділі «Методичні поради щодо виконання
завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю».
Як оцінюється:
Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями змісту та
мовного оформлення:
1. Теза: 0, 1або 2 бали.
2. Аргументи: 0, 1або 2 бали.
3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва:
0, 1 або 2 бали.
3б. Приклад, що є випадком із життя чи історичною подією:
0, 1 або 2 тестові бали.
4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.
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.

Бажаємо успіхів!

