
Готуємося до ЗНО-2022 з української 

мови та української мови і літератури: 

обговорення характеристик 

сертифікаційних робіт з прикладами 

завдань ЗНО минулих років 



Календарний план організації та проведення у 2022 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти 

(витяг з наказу Міністерства освіти і науки України від 02.11.2021 року № 1166) 

31 травня 2022 року – проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання  

• з української мови  

• з української мови і літератури  

До 01 червня 2022 року – розміщення на офіційному 

вебсайті УЦОЯО правильних відповідей до завдань 

сертифікаційних робіт 

До 24 червня 2022 року – розміщення на інформаційних 

сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів ЗНО з української мови та ЗНО з української 

мови і літератури 



У 2022 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 року № 696 



Завдання у сертифікаційних роботах мають  

різний рівень складності: 

дуже легкі легкі оптимальні складні дуже складні 

успішно  

виконують 

понад 80 % 

учасників 

60-79 % 

учасників 

 40-59 % 

учасників 

21-39 % 

учасників 

менше 20 % 

учасників 



5. Подвоєні букви треба писати в усіх словах рядка 

А чесніст..ю, повін..ю, піч..ю 

Б детал..ю, сіл..ю, радіст..ю 

В розповід..ю, рис..ю, віс..ю 

Г суміш..ю, любов..ю, міл..ю 

 ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  Складність 

(P-value)  
А   Б   В  Г 

В 16,9 17,1 63,2 2,6 63,2 



8. «Долі дівчат відтінено звучанням меланхолійного вальсу: 

завзятого, веселого спочатку й сповненого шукання, суму, 

розпуки в кінці новели», – сказано про твір 

А Михайла Коцюбинського 

Б Василя Стефаника 

В Ольги Кобилянської 

Г Григора Тютюнника 

Д Ліни Костенко 

 ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  Складність 

(P-value)  
А   Б   В  Г Д 

В 11,6 8,3 61,9 5,8 12,0 61,9 



41. НЕПРАВИЛЬНО оформлено пряму мову в реченні 

А «Життя має вартість лише тоді, – говорив батько частенько – коли людина може 

допомагати іншим».  

Б «Розумні люди говорять, бо їм є що сказати, – стверджував мудрець і додавав: – 

Дурні ж просто хочуть сказати хоч щось». 

В «Поки людина жива, вона не повинна втрачати надії», – говорив давньоримський 

філософ Сенека. 

Г «Це ж хто сказав, що одна ластівка не робить весни!» – переможно вигукнув 

Таран.  

Д Давньогрецький філософ Епікур казав: «Якщо до людини доля особливо 

прихильна, вона дає їй вірних друзів». 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  Складність 

(P-value)  
А   Б   В  Г Д 

А 46,9 23,2 6,1 14,6 8,7 46,9 



5. На малюнку зображено епізод твору  

А Івана Нечуя-Левицького 

Б Панаса Мирного 

В Івана Котляревського 

Г Пантелеймона Куліша 

Д Івана Карпенка-Карого 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  Складність 

(P-value)  
А   Б   В  Г Д 

А 54,9 10,0 13,2 9,0 12,4 54,9 



28. М’який знак треба писати на місці пропуску в усіх 

словах рядка 

А кан...йон, учител...ський, камін...чик  

Б жен...шеневий, одягаєт...ся, чотир...ма 

В повін...чати, слиз...кий, малесен...кий 

Г жмен…ці, порт...єрний, виріз...блений 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  Складність 

(P-value)  
А   Б   В  Г 

Г 17,7 25,9 25,1 30,9 30,9 



31. Правил уживання великої букви дотримано в реченні 

А На Майдані Свободи в Харкові на Новий рік зазвичай установлюють 

велику штучну ялинку.  

Б Наша Сонячна система – частина галактики Чумацький Шлях, яка є лише 

піщинкою у Всесвіті. 

В У серпні 1991 року Верховна рада України ухвалила Акт проголошення 

Незалежності України. 

Г За міфами, гора Парнас – це місцеперебування Бога Аполлона та його 

супутниць – дев’яти Муз. 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  Складність 

(P-value)  
А   Б   В  Г 

Б 19,6 35,1 24,2 20,8 35,1 



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

Серіал «І будуть люди» побудовано у формі саги,(1) де крізь призму життя звичайних 

людей показано турбулентні етапи ХХ століття:(2) Першу світову війну,(3) прихід 

радянської влади,(4) але кожен герой сприйняв ці зміни з позиції власної правди,(5) хоча 

всіх дійових осіб об’єднало бажання знайти своє місце в новому історичному вимірі. 

НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування вживання розділових знаків, запропоноване в 

рядку 
А кома 1 – перед підрядною частиною складного речення 

Б двокрапка 2 – після узагальнювального слова 

В кома 3 – при однорідних членах речення 

Г кома 4 – між частинами складного речення, що поєднані сурядним зв’язком 

Д кома 5 – між частинами складного речення, що поєднані безсполучниковим 

зв’язком  

Ключ 

Відповіді учасників (%)  Складність 

(P-value)  А   Б   В  Г Д 

Д 12,9 22,6 9,2 15,6 38,5 38,5 

УС ОЧР 

ОЧР 



10. Твір «Блакитна Панна»  

є зразком 

А класицизму 

Б неоромантизму  

В символізму 

Г експресіонізму 

Д постмодернізму 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  Складність 

(P-value)  А   Б   В  Г Д 

В 10,2 36,0 32,4 12,5 8,4 32,4 

Ось вона вже крізь блакить 

Майорить, 

Довгождана, нездоланна... 

Ось вона — Блакитна 

Панна!.. 

Гори, гай, луги, поля — 

Вся земля 

Їй виспівує: «Осанна!» 



11. «Світи щодня лампаду / Кіпріді добрій»,  

– радить незнайомцеві лірична героїня твору 

А Лесі Українки 

Б Олександра Олеся 

В Павла Тичини 

Г Максима Рильського 

Д Ліни Костенко 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  Складність 

(P-value)  А   Б   В  Г Д 

Г 17,4 14,2 18,4 34,8 15,0 34,8 



 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  Складність 

(P-value)  0   1   2  3 4 

ВДАБ 46,2 27,5 17,1 2,1 7,1 24,1 

24. Поєднайте епізоди того самого твору 

          Епізод твору 

1 парубок розповідає про перегляд 

комедії в театрі 

2 невістка виколює око свекрусі  

деркачем 

3 хлопці з дідом пасуть сільську  

отару 

4 дівчина відмовляється від  

шлюбу з колезьким реєстратором 

                 Епізод твору 

А мати повідомляє про злочин сина 

у волость 

Б селянин планує розводити собак та їздити на 

полювання 

В удова переконує доньку одружитися із 

заможним паном 

Г парубок рятує дівчину від ведмедиці під 

час полювання 

Д десяцький наказує селянам розкопати горб на горі 



52. Складнопідрядним з підрядною обставинною частиною  

причини є речення, позначене 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  Складність 

(P-value)  
А   Б   В  Г Д 

В 19,3 11,6 17,7 43,0 7,6 17,7 

А  

Б  

В  

Г  

Д 



Завдання 48-52 стосуються речень, що первісно, в іншій послідовності, становили 

зв’язний текст. Прочитайте речення й виконайте завдання до них. 

     Однак чиста вода в Україні таки є: скуштувати її можна на Полтавщині, де майже всю її 

беруть з підземних джерел.  

     Оскільки очисні споруди розраховано на І і ІІ класи забруднення, то 80 % проб питної 

води не відповідають вимогам стандарту. 

      Вода, як відомо, відіграє найважливішу роль у житті людини, проте нині 

80 % українців змушені споживати неякісну воду, тому що беруть її з поверхневих джерел, 

екологічний стан яких щороку погіршується. 

      Далека від нормативних вимог і вода з Дніпра, яку використовує майже 75 % населення 

України. 

      Це відбувається через погане очищення стічних побутових і промислових вод, 

наслідком якого стає надмірне насичення водойм органікою і наближенням їх до ІІІ класу 

забруднення. 



Наказ УЦОЯО від 
29.10.2021 року № 147 

Наказ УЦОЯО від 
01.11.2021 року № 149 

Наказ УЦОЯО від 
01.11.2021 року № 151  

«Про затвердження Схем нарахування балів за 
виконання завдань сертифікаційних робіт 
зовнішнього незалежного оцінювання 2022 

року» 

 

«Про затвердження Критеріїв оцінювання 
завдань відкритої форми сертифікаційних 

робіт зовнішнього незалежного оцінювання 
2022 року» 

 

«Про затвердження Загальних характеристик 
сертифікаційних робіт зовнішнього 
незалежного оцінювання 2022 року»  



ЗНО-2022 
Характеристика 

сертифікаційної  

роботи з української 

мови 



 

Сертифікаційна 
робота містить 

40 завдань з 
української 

мови 

 

 

На виконання 
роботи 

відведено 150 
хвилин 

 

Максимальна 
кількість балів 
за правильне 

виконання всіх 
завдань – 74 



 

Частина 1 
   

39 завдань різних 
закритих форм 

 
Відповіді на ці завдання 

треба позначити в 

бланку відповідей А 

Частина 2 
 

одне завдання відкритої 
форми з розгорнутою 

відповіддю 

 
Відповідь на це завдання 

треба записати в 

бланку відповідей Б 

Сертифікаційна робота складається з двох частин: 



2022 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 2022 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 2022 році 



  

Характеристика 

сертифікаційної  

роботи з української мови 

і літератури 

ЗНО-2022 



 

Сертифікаційна 
робота містить 

67 завдань з 
української 

мови та 
літератури  

 

 

На виконання 
роботи 

відведено 210 
хвилин 

 

Максимальна 
кількість балів 
за правильне 

виконання всіх 

завдань – 116 



Сертифікаційна робота містить чотири частини: 



2022 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 2022 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 2022 році 



ФОРМИ ЗАВДАНЬ ТА СХЕМИ 

НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 

 СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З 

УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ/УКРАЇНСЬКОЇ 

 МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 



29 

Форма/ 
опис 

завдання 

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 зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і 
позначив відповідь у бланку відповідей А 

Схема 
нарахування

 балів 

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. 



30. Разом треба писати всі слова 

в рядку  

А зі/споду, по/суті, по/тихеньку 

Б від/тепер, на/далі, що/вівторка 

В без/вісти, по/перше, аби/куди 

Г по/волі, до/вподоби, на/вмання 

Приклад завдання: 

Варіанти відповідей 
Правильна  

відповідь 

Неправильна 

відповідь 

А Б В Г А Б В Г 

1 бал 0 балів 



31 

Форма/ 
опис 

завдання 

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»)  

Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначені 
цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання 
передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») 
між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання 
вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного 
оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) 
і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А 

Схема 
нарахування

 балів 

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 



Приклад завдання: 

Увідповідніть фразеологізм із його значенням 

          Фразеологізм 

1 альфа і омега  

2 авгієві стайні 

3 аріаднина нитка 

4 азбучна істина 

              Значення 

А незначна частина чогось великого 

Б початок і кінець, основа, сутність 

В загальнозрозуміла, елементарна річ 

Г те, що дає правильний напрямок 

Д щось дуже занедбане, повне безладдя 

Варіанти відповідей 
Правильні усі  

відповіді 

Правильні тільки 

три відповіді 

Правильні тільки 

дві відповіді 

Правильна тільки 

одна відповідь 

Немає правильних 

відповідей 

А Б В Г Д А Б В Г Д А Б В Г Д А Б В Г Д А Б В Г Д 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 

4 бали 3 бали 2 бали 1 бал 0 балів 



Відповіді на завдання  

закритої форми: 

 

 завдання з вибором однієї 

правильної відповіді  

 завдання на встановлення  

відповідності  

 

треба позначити в 

бланку відповідей А 



34 

Форма/ 
опис 

завдання 

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 

 Схема 
нарахування

 балів 

0, 1 або 2 бали 

 

 0 балів – відповіді не надано;  

1 бал –  надано неповну, часткову відповідь; 

2 бали – надано повну, вичерпну відповідь. 

 





Приклад завдання: 

64. Відомий вітчизняний режисер Лесь Курбас назвав свій театр суспільним 

парламентом. Коротко поясніть таке визначення і, спираючись на текст А, доведіть, що 

й про сучасний театр можна говорити як про «суспільний парламент».      

                                                                                                                                 (3-4 речення) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________                                                            

65.  Доберіть до кожного з текстів заголовок, який відображає головну думку. Один із 

заголовків обов’язково має бути цитатою. 

                                                                                                                                 (3-4 речення) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



№ з/п Ознака тексту Текст А Текст Б Текст В 

1 Спрямованість на формування громадської думки – + + 

2 Наведення конкретних фактів + + + 

3 Наявність елементів роздуму – + + 

4 Наявність виразного експресивного забарвлення + – + 

5 Чітка авторська позиція + + + 

Які з-поміж ознак, на Вашу думку, визначено НЕПРАВИЛЬНО стосовно того чи того тексту? 

Укажіть щонайменше дві ознаки у форматі: «Неправильно визначено ознаку №... щодо Тексту... », 

обґрунтувавши кожну зі своїх позицій. 

                                                                                                                                           (4-5 речень) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

66. Розгляньте таблицю, у якій схарактеризовано тексти А, Б та В за низкою їхніх змістових і 

формальних ознак. 

Приклад завдання: 



Відповіді на завдання  

відкритої форми з короткою 

письмовою відповіддю 

треба записати в бланку 

відповідей В 
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Форма/ 
опис 

завдання 

Завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою 
відповіддю 

Завдання має основу та передбачає надання розгорнутої 
письмової відповіді учасником ЗНО в бланку відповідей Б 

Схема 
нарахування

 балів 

Оцінюється 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 



Приклад завдання: 

67. Прочитайте наведений у рамці текст.  

Зважаючи на цю інформацію, надайте розгорнуту письмову 

відповідь на проблемне питання. 

Як стереотипи впливають на життя людини? 



Відповідь на завдання  

відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю 

треба записати в бланку 

відповідей Б 




