
ОДЕСЬКИЙ

РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ

ЯКОСТІ ОСВІТИ



ОДЕСЬКИЙ

РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР  ОЦІНЮВАННЯ

ЯКОСТІ ОСВІТИ



ОДЕСЬКИЙ

РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР  ОЦІНЮВАННЯ

ЯКОСТІ  ОСВІТИ

Показник явки учасників основної сесії ЗНО-2020, результати 

тестування з української мови і літератури яких зараховуються як ДПА

Одеська область

20632
16072

Зареєстровано

Взяли участь у тестуванні

77,9 %
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Показник явки учасників основної сесії ЗНО-2020, результати 

тестування з української мови і літератури яких зараховуються як ДПА

Кіровоградська область

7750
5270

Зареєстровано

Взяли участь у тестуванні

68,0 %
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Показники явки учасників основної сесії ЗНО-2020, результати тестування з 

української мови і літератури яких зараховуються як ДПА

Одеська область

Учні (слухачі) 

ЗПТО

Студенти ЗФПО

Випускники 

ЗЗСО

580

23,8 %

3858

74,1 %

11634

89,6 %

Взяли участь у тестуванні
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Показники явки учасників основної сесії ЗНО-2020, результати тестування з 

української мови і літератури яких зараховуються як ДПА

Кіровоградська область

Учні (слухачі) 

ЗПТО

Студенти ЗФПО

Випускники 

ЗЗСО

187

20,0 %

755

53,9 %

4244

89,2 %

Взяли участь у тестуванні
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22964
17732

0

Інформація щодо кількості учасників ЗНО з 

української мови і літератури в Одеській 

області                                                                                                                      

Зареєстровано

Взяли участь у 

тестуванні - 78,3 %
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8556
5868

0

Інформація щодо кількості учасників 

ЗНО з української мови і літератури в 

Кіровоградській області                                                                                                                      

Зареєстровано

Взяли участь у 

тестуванні - 68,6 %
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Експертною комісією при Українському центрі 

оцінювання якості освіти було визначено пороговий бал 

«склав/не склав» для тесту з української мови і літератури

22 тестові бали
«Пороговий бал» – мінімальна кількість (сума) тестових балів 

зовнішнього незалежного оцінювання з певного предмета, отримання 

яких надає абітурієнту право участі в конкурсному випробуванні при 

вступі на навчання до закладів вищої освіти України.

У 2020 році не подолали поріг «склав/не склав» 8,2 % від загальної кількості осіб, які 

брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови і літератури
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Розподіл результатів ЗНО за шкалою 100-200 балів

Одеська обл.

Тип ЗО

Отримали

результат не П/П

% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

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

ЗЗСО 6325 8,09 22,78 20,68 21,90 17,26 9,28

НВК 2870 7,70 19,62 20,07 20,59 18,78 13,24

НВО 45 11,11 8,89 17,78 24,44 26,67 11,11

Ліцей 1123 2,23 11,67 14,96 22,71 26,00 22,44

Гімназія 409 0,49 1,96 9,29 21,03 36,19 31,05

ЗП(ПТ)О 580 39,14 43,28 11,72 4,14 1,38 0,34

ЗФПО 3862 12,51 34,44 25,95 18,07 7,43 1,61

СпШ 712 1,69 9,13 20,79 23,74 25,84 18,82

СпШІ 52 11,54 21,15 32,69 23,08 7,69 3,85

СЗОШІ 5 40,00 40,00 20,00 0,00 0,00 0,00

Веч.(Зм)Ш 91 21,98 35,16 25,27 10,99 5,49 1,10

Інші категорії 1656 12,56 33,64 28,14 16,55 7,13 1,99

Загалом 17730 9,72 24,79 21,56 19,83 15,17 8,94
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Кіровоградська 

обл.

Тип ЗО

Отримали

результат не П/П

% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

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

ЗЗСО 1305 8,97 26,28 24,52 20,84 13,64 5,75

НВО 1341 5,37 17,00 18,05 23,71 20,13 15,73

НВК 842 3,44 14,61 20,67 23,40 23,63 14,25

Ліцей 472 4,66 12,71 18,22 24,36 23,31 16,74

Гімназія 192 2,08 8,33 21,35 25,00 27,08 16,15

ЗП(ПТ)О 271 35,42 47,23 15,50 1,11 0,74 0,00

ЗФПО 756 10,58 36,90 26,72 17,20 7,54 1,06

СпШ 85 3,53 4,71 11,76 27,06 21,18 31,76

СЗОШ 3 33,33 33,33 33,33 0,00 0,00 0,00

ЗОСШ 2 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Веч.(Зм)Ш 2 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00

Інші категорії 597 11,06 35,85 30,15 14,57 6,03 2,35

Загалом 5868 8,35 23,79 22,17 20,33 15,73 9,63

Розподіл результатів ЗНО за шкалою 100-200 балів
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СКЛАДНІСТЬ  ТЕСТОВОГО  ЗАВДАННЯ

Складність тестового завдання (P-value) – показник

успішності виконання завдання учасниками

тестування.

Визначають як відношення (у відсотках) кількості 

балів, набраних усіма учасниками за виконання 

завдання, до максимальної кількості балів, яку вони 

могли б отримати за його виконання. 
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СКЛАДНІСТЬ  ТЕСТОВОГО  ЗАВДАННЯ

Інтервал значення

• понад 80%

• 60–79%

• 40–59%

• 21–39%

• менше 20%

Характеристика завдання

• дуже легке

• легке

• оптимальне

• складне

• дуже складне

У таблиці наведено інтервали значень складності тестового 

завдання та характеристику тестового завдання
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1.50%

21,3%

53,0%

19.70%

4.50%

Розподіл завдань сертифікаційної роботи з 

української мови та літератури за складністю

Дуже легкі

Легкі

Оптимальні

Складні

Дуже складні
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У 2020 році учасники ЗНО найбільш успішно виконали

завдання:

 з орфографії (1, 13, 14)

 з морфології (16, 28)

 з лексикології та фразеології (4, 24)

 з синтаксису та пунктуації (21, 25, 26).

Складність зазначених завдань коливається

від 51,2 % до 75,9 %. 
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ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ

1. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А з..явитися, надвечір..я, ін..єкція

Б миш..як, різьб..ярство, нав..ючений

В В..ячеслав, Св..ятослав, Х..юстон

Г під..юдити, грав..юра, слов..янин

Ключ

Відповіді учасників (%) 

Складність
А Б В Г

А 75,8 13,8 4,8 5,4 75,8
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16. НЕПРАВИЛЬНО поєднано числівник з іменником у рядку

А п’ять десятих відсотків

Б двадцять два комп’ютери

В чотири з половиною роки

Г шістдесят п’ять гривень

Д тисяча три абітурієнти

Ключ

Відповіді учасників (%) 

Складність
А Б В Г Д

А 54,3 9,3 6,4 3,1 26,7 54,3
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ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ

4. Синонімами є всі слова в рядку

А говіркий, веселий, радісний

Б карати, мучити, тримати

В деінде, подекуди, зблизька

Г артист, лицедій, актор

Ключ

Відповіді учасників (%) 

Складність
А Б В Г

Г 13,6 12,9 8,6 64,7 64,7



ОДЕСЬКИЙ

РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ

ЯКОСТІ ОСВІТИ

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ

26. З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова (цифра позначає наступне слово).

Ключ

Розподіл учасників (%) за 

кількістю набраних балів Складність

0 1 2 3 4

ВДГБ 14,4 17,4 21,8 6,3 40,1 60,0

Речення

Знов (1) зозулі голос чути (2) в лісі,

Ластівки (3) гніздечко звили в стрісі.

А вівчар жене отару плаєм,

Тьохнув пісню (4) соловей за гаєм.

Член речення

А присудок

Б підмет

В означення

Г додаток

Д обставина
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Ключ

Відповіді учасників (%) Складність

А Б В Г Д

В 23,0 11,2 18,6 24,4 22,2 18,6

Заскладним виявилося завдання 23, за допомогою якого перевірялося не тільки вміння

правильно розставляти розділові знаки, але й обґрунтовувати їх вживання.

23. Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак)

Аналізуючи збірку «Замість сонетів і октав», (1) розуміємо, (2) що Тичина сприйняв настанову 

Олександра Скрябіна щодо вираження в мистецтві модерних, (3) народжених часом ідей, образів 

засобами оригінального (4) поетичного стилю – (5) дисонансної співзвучності та нестійкої гармонії.

НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування вживання розділових знаків, запропоноване в рядку

А кома 1 – при відокремленій обставині

Б кома 2 – перед підрядною частиною складного речення

В кома 3 – при відокремленому означенні 

Г на місці цифри 4 коми немає, оскільки означення не є однорідним

Д тире 5 – при відокремленій прикладці



ОДЕСЬКИЙ

РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ

ЯКОСТІ ОСВІТИ

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ

39. На схемі окреслено проблематику твору

А «Зачарована Десна»

Б «Кайдашева сім’я»

В «Тіні забутих предків»

Г «Моя автобіографія»

Д «Intermezzo»

Ключ

Відповіді учасників (%) 

Складність
А Б В Г Д

В 12,9 13,6 60,6 2,7 9,7 60,6
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ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ
45. У рядках …

Коли ти навіть звався – Малоросія, / твоя поетеса була Українкою!

згадано автора слів 

А «Все покину і полину / До самого Бога...»

Б «Піди збуди, цілуй їй очі...»

В «Все повторялось: і краса, й потворність...»

Г «Любіть Україну у сні й наяву...»

Д «Без надії таки сподіватись...»

Ключ

Відповіді учасників (%) 

Складність
А Б В Г Д

Д 13,5 8,6 11,7 35,0 30,3 30,3
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У 2020 році до частини 2 «Українська література» сертифікаційної роботи з української мови і 

літератури було вміщено завдання з пропусками, яке вимагало уважного прочитання умови, аналізу 

наведеного уривку, демонстрації знань з теорії літератури, роботи з оціночними судженнями автора й 

об’єднання всіх складників у єдину картину для надання правильної відповіді (завдання № 42). 

42. Прочитайте фрагмент листа Василя Стуса, у якому пропущено окремі слова.

«А смисл … – такий, як Ти й пишеш. Бо … – це мрія, це коротке сонце в сірому житті, це свято,

Великдень душі. А … – це сірі будні, це сало з часником, це повна макітра вареників і жодної зірки над

головою. Одне слово, … – це трагедія журавля в небі і гопак свиней не оборі».

Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

А «Енеїди»; Лавинія; Дідона; поема

Б «Тигроловів»; Фійона; Наталка; роман

В «Лісової пісні»; Мавка; Килина; драма-фейерія

Г «Міста»; Надійка; Зоська; роман

Д «Тіней забутих предків»; Палагна; Марічка; повість

Ключ

Відповіді учасників (%) 

Складність

А Б В Г Д

В 13,2 9,2 54,0 15,0 7,9 54,0
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Також цього року з’явилося кластерне завдання з літератури за незнайомим текстом

«О панно Інно! Липень. Спека…»  відомої сучасної письменниці та поетеси Н. Гуменюк, яке

передбачало не лише перевірку знань, умінь і навичок учасників тестування в галузі літератури, а й 

практичне застосування їх під час роботи з позапрограмовим художнім текстом (завдання № 49–53).

О панно Інно! Липень. Спека.

Ви тут. Але Ви так далеко.

Десь мерехтить дівоча мрія,

Як білий сон, як в танець білий,

Прийде хтось несказанно милий

І поведе у світ любові,

Як заполоч на рушникові,

Як ружі цвіт – на білосніжність,

Зійде враз невимовна ніжність.

Цей липень. Липи. Білопінно

І тихий шепіт:

– Інно, Інно…
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Мовленнєву вправність учасників зовнішнього незалежного оцінювання

здебільшого оцінено в 0 або 1 бал із 4 можливих. Цей факт свідчить про 

досить низький рівень володіння 

орфографічними, пунктуаційними, граматичними, лексико-

стилістичними нормами української мови.

Цього року в сертифікаційних роботах з української мови і літератури 

32565 учасників відсутнє власне висловлення.

Кількість бланків Б з позначкою «Не відповідає темі» становить 1197,

а з позначкою «Робота менше 100 слів» – 5972. 
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Сертифікаційна робота з української мови і літератури 2020 року 

дала змогу виконати такі завдання:

Завдання з української мови були скеровані на визначення рівня сформованості основних складників

предметної компетентності (перевірка життєво важливих, практичних навичок):

• правильна вимова й писання слів;

• використання слів з відповідним значенням;

• уживання коректних форм змінюваних слів;

• правильна побудова речень;

• розстановка розділових знаків;

• висловлення й аргументація власної позиції.

визначення рівня підготовленості з цих 

предметів осіб, які виявили бажання вступати 

до закладів вищої освіти

визначення результатів навчання з української 

мови, що були зараховані як результати ДПА за 

курс повної загальної середньої освіти

ВИСНОВКИ
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ВИСНОВКИ

З української літератури учасники тестування продемонстрували переважно середній 

і достатній рівні володіння матеріалом, визначеним Програмою ЗНО. 

Аналіз виконання завдань з української літератури засвідчив не лише переважно 

успішні результати більшості учасників зовнішнього незалежного оцінювання, а й 

те, що значна частина тестованих знає не всі тексти програмових літературних 

творів, не завжди може їх проаналізувати належним чином.

Результати ЗНО-2020 свідчать, що тестовані

стикалися з труднощами саме в процесі виконання

практичних завдань, які потребували застосування

здобутих знань, умінь і навичок у нових ситуаціях.
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.07.2019 року № 945 (із 

змінами та доповненнями, внесеними наказом МОН України від 19.02.2020 року № 246)

«Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

Українська

мова

Тест буде достатньо пройти для 

отримання результату ДПА 

учасникам, які не планують 

вступати до закладів вищої освіти

Учасник зможе отримати за 

тест три оцінки: ДПА, ЗНО з 

української мови, ЗНО з 

української мови і літератури

Учасник ЗНО-2021 зможе обрати 

для проходження один з предметів ЗНО
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Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020

року № 1210 затверджено Календарний план підготовки та

проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної

середньої освіти»

01 червня 2021 року – проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 

• з української мови 

• з української мови і літератури 

До 02 червня 2021 року –

розміщення на офіційному сайті 

УЦОЯО правильних відповідей 

до завдань сертифікаційних робіт
До 25 червня 2021 року –

розміщення на інформаційних 

сторінках учасників 

зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів ЗНО
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Наказ УЦОЯО від 
15.10.2020 року № 169

Наказ УЦОЯО від 
15.10.2020 року № 170

Наказ УЦОЯО від 
16.11.2020 року № 171 

«Про затвердження Схем нарахування 
балів за виконання завдань 

сертифікаційних робіт зовнішнього 
незалежного оцінювання 2021 року»

«Про затвердження Критеріїв 
оцінювання завдань відкритої форми 
сертифікаційних робіт зовнішнього 
незалежного оцінювання 2021 року»

«Про затвердження загальних 
характеристик сертифікаційних робіт 
зовнішнього незалежного оцінювання 

2021 року» 
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У 2021 році зміст сертифікаційних робіт ЗНО з української 

мови/української мови і літератури визначатиметься 

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
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Сертифікаційна робота містить 40 
завдань з української мови

На виконання сертифікаційної роботи 
відведено 150 хвилин

Максимальна кількість балів за 
правильне виконання всіх завдань – 74
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Сертифікаційна робота містить дві частини:
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Результат виконання всіх завдань буде зараховано як
результат державної підсумкової атестації за освітній
рівень повної загальної середньої освіти для учнів
(слухачів, студентів) закладів освіти, які 2021 року
завершують здобуття повної загальної середньої
освіти

Результат виконання всіх завдань сертифікаційної
роботи буде використано під час прийому до закладів
вищої освіти (конкурсний предмет «українська мова»)
залежно від спеціальності, що визначено Умовами
прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021
році
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Сертифікаційна робота містить 67 
завдань з української мови і літератури

На виконання сертифікаційної роботи 
відведено 210 хвилин

Максимальна кількість балів за 
правильне виконання всіх завдань – 116 
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КЛІО НЕСТОР

Сертифікаційна робота складається з чотирьох частин:

Частина 1

«Українська 

література»

24 завдання 
різних закритих 

форм

Відповіді на ці 
завдання треба 

позначити в бланку 
відповідей А

Частина 2

«Українська 

мова»

39 завдань різних 
закритих форм

Відповіді на ці 
завдання треба 

позначити в бланку 
відповідей А

Частина 3

«Українська 

мова»

три завдання 
відкритої форми 

з короткою 
письмовою 
відповіддю

Відповіді на ці 
завдання треба 

записати в бланку 
відповідей В

Частина 4

«Українська 

мова»

Відповідь на це 
завдання треба 

записати в бланку 
відповідей Б

одне завдання 
відкритої форми 

з розгорнутою 
письмовою 
відповіддю
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Результат виконання завдань частин 2 та 4 буде зараховано
як результат державної підсумкової атестації за освітній
рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів,
студентів) закладів освіти, які 2021 року завершують
здобуття повної загальної середньої освіти

Під час прийому до закладів вищої освіти буде використано
результат виконання як завдань частин 2 та 4 (конкурсний
предмет «українська мова»), так і всіх завдань (конкурсний
предмет «українська мова і література») сертифікаційної
роботи залежно від спеціальності, що визначено Умовами
прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році
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КЛІО НЕСТОР

СХЕМИ НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ/УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Форма

завдання

Опис завдання Схема нарахування балів

Завдання з 

вибором однієї 

правильної 

відповіді

Завдання має основу та чотири або п’ять 

варіантів відповіді, з яких лише один 

правильний. Завдання вважають виконаним, 

якщо учасник ЗНО вибрав і позначив 

відповідь у бланку відповідей А

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

Завдання на 

встановлення 

відповідності 

(«логічні пари»)

Завдання має основу та два стовпчики 

інформації, позначених цифрами (ліворуч) і 

буквами (праворуч). Виконання завдання 

передбачає встановлення відповідності 

(утворення «логічних пар») між інформацією, 

позначеною цифрами та буквами. Завдання 

вважають виконаним, якщо учасник ЗНО 

зробив позначки на перетинах рядків (цифри 

від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д)

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



КЛІО НЕСТОР

Форма завдання Опис завдання Схема нарахування балів

Завдання відкритої 

форми з короткою

письмовою 

відповіддю

Завдання має основу та 

передбачає надання короткої

письмової відповіді учасником 

ЗНО в бланку відповідей В за 

змістом тексту для читання, 

наведеним у сертифікаційній 

роботі

0, 1 або 2 бали

0 балів – відповіді не надано;

1 бал – надано неповну, часткову відповідь;

2 бали – надано повну, вичерпну відповідь

Завдання відкритої 

форми з 

розгорнутою

письмовою 

відповіддю

Завдання має основу та 

передбачає надання 

розгорнутої письмової 

відповіді учасником ЗНО в 

бланку відповідей Б

від 0 до 20 балів за критеріями змісту 

та мовного оформлення

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 випадком із життя чи 

історичною подією: 0, 1 або 2 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.
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Наказ Міністерства освіти і науки України від 

29 липня 2019 року № 1033

«Про впровадження нової редакції Українського правопису»

Завданнях зовнішнього незалежного оцінювання протягом 

найближчих п’яти років будуть ґрунтуватися тільки на тих нормах 

Українського правопису, які не зазнали змін. Під час перевірки 

відкритого завданння з розгорнутою відповіддю екзаменатори мають 

позначати написання слів, що не відповідає чинному правопису, однак 

не враховувати як помилки при оцінюванні роботи за критеріями 

мовного оформлення 




