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Проведення  
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оцінювання з 

англійської мови  

Розміщення на 

офіційному вебсайті 

УЦОЯО правильних 

відповідей до завдань 
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Розміщення на 
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незалежного оцінювання 

результатів ЗНО  

з іноземних мов 

До 08 червня  

2022 року 

До 30 червня  

2022 року  

 

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) 

 

 



У 2022 році зміст сертифікаційної 

роботи ЗНО з англійської мови 

визначено  

 Програмою зовнішнього незалежного 

оцінювання з іноземних мов, 

затвердженою наказом Міністерства 

освіти і науки України  

від 26.06.2018 р. № 696 







 ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

Сертифікаційна 

робота містить   

             

59 завдань 

 

На виконання 

сертифікаційної 

роботи відведено  

150 хвилин 

 
 

 

Максимальна 

кількість балів за 

правильне 

виконання всіх 

завдань- 72 



  

Сертифікаційна робота складається 

 з чотирьох частин 

Частина  
  «Розуміння мови  

на слух (аудіювання)»  

(Tasks 1-3) 

Частина  
 ««Читання» 

 (Tasks 4–7) 

 

Частина  
«Використання мови»  

(Task 8 і Task 9) 
  

Частина  
«Письмо» 

 16 завдань   

 різних форм 

22 завдання  

різних форм 
  20  завдань 

1 завдання  

відкритої форми 

Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А 

 Відповідь 

записують в бланку 

відповідей Б 



буде використано 

під час прийому  

до закладів вищої освіти 

Результат виконання 

 всіх завдань сертифікаційної 

работи 

 (за шкалою 100-200 балів) 



як результат ДПА за освітній рівень повної загальної 

середньої освіти для  учнів (слухачів, студентів) 

закладів освіти, які у 2022 році завершують здобуття 

повної загальної середньої освіти і 

 вивчали англійську мову на профільному рівні  

2022 

Результат виконання  

всіх завдань сертифікаційної работи 

буде  зараховано 



2022 

 

буде  зараховано 

  

Результат виконання 

всіх завдань 
Tasks 1–3 
частини 

«Розуміння мови 
на слух 

(аудіювання)» 

всіх завдань 
Tasks 4–6 
частини 

«Читання» 

завдань 39–43 Task 8, 
завдань 49–53 Task 9 

частини 
«Використання 

мови» 

завдання 
частини 

«Письмо» 

як результат ДПА за освітній рівень повної загальної середньої 

освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які у 2022 

році завершують здобуття повної загальної середньої освіти і  

вивчали англійську мову на рівні стандарту. 



2022 



Тестові матеріали: 

Бланки відповідей Тестовий зошит 



  Інструкція щодо роботи в зошиті  

 

  Інструкція щодо виконання частини  

«Розуміння мови на слух (аудіювання) 

 

  Інструкція щодо заповнення бланків 

відповідей 

Уважно ознайомтеся з інструкціями, 

зазначеними у зошиті: 

Номер тестового зошита 



Особливості виконання частини 

«Розуміння мови на слух (аудіювання)» 

Частина «Розуміння мови на слух» містить  

Загальна тривалість аудіозапису – 30–32 хв. 

16 завдань різних форм до текстів  

три тексти  

Увага! Аудіозапис містить тимчасові перерви у звучанні (від 45 с до 4 хв.), відведені 

на виконання учасниками завдань.  



Перевірте свої відповіді та перенесіть їх у 

бланк відповідей А 

Після слів: «Роботу над частиною 

“Розуміння мови на слух” завершено. 

Приступайте до виконання наступної 

частини тесту». 



Особливості форм 

завдань 

сертифікаційних робіт 

та їх оцінювання  



Форма / опис 

завдання 

Завдання вважають 

виконаним, якщо 

учасник зовнішнього 

незалежного оцінювання 

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. 

 

Схема нарахування балів 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

Завдання має основу та три (Task 1: № 1–6*, Task 3: № 12–16*) 

або чотири (Task 5: № 22–26*) варіанти відповіді, з яких лише 

один правильний.  



Приклади завдань: 

Варіанти відповідей 

І варіант ІІ варіант 

А B C D A B C D 

Нараховується  

1 бал 

Нараховується 

 0 балів 

Примітка:  

НЕправильна відповідь 

позначена червоним кольором. 

24 



Форма / опис 

завдання 

Завдання вважають 

виконаним, якщо 

учасник зовнішнього 

незалежного оцінювання 

вибрав і позначив 

відповідь у бланку 

відповідей А. 
 

Завдання на визначення  

правильності/неправильності твердження 

У завданнях (Task 2: № 7–11*) пропонують визначити правильність чи 

неправильність наведеного твердження щодо змісту 

прослуханого/прочитаного.  

 

 

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. 

 

Схема нарахування балів 



Примітка:  

НЕправильна 

відповідь позначена 

червоним кольором. 

Варіанти відповідей 

І варіант ІІ варіант 

T F T F 

1 бал 0 балів 

Нараховується 

Приклад завдання: Listen to the text. For statements (7-11) choose T if the statement is 

true according to the text, F if it is false. Write your answers on the 

separate answer sheet. You will listen to the text twice.  

Task 2 

7 

8 

9 

10 

11 



 

 

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. 

 

Форма / опис 

завдання 
Завдання на встановлення відповідності 

У завданнях (Task 4: № 17–21*, Task 6: № 27–32*) пропонують підібрати 

заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; 

твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей 

або відповіді до запитань. 

Завдання вважають 

виконаним, якщо 

учасник зовнішнього 

незалежного оцінювання 

вибрав і позначив 

відповідь у бланку 

відповідей А. 
 

Схема нарахування балів 



Примітка:  

НЕправильна відповідь 

позначена червоним кольором. 

Варіанти відповідей 

І 

варіант 

А B C D E F G H Нараховується  

1 бал 

ІІ 

варіант 

А B C D E F G H Нараховується 

 0 балів 

Приклад завдання: 

Special Holiday Package 

ENJOY A 

FABULOUS LOS 

ANGELES 

HOLIDAY IN OUR 

TIMELESS 

LUXURY PLACE 

NEAR BEVERLY 

HILLS 

SAVE $40
 plus 
receive 
complementa
ry PER NIGHT
 brea
kfast for 2 

Read the texts below. Match choices (A-H) to (17-21). There are 

three choices you do not need to use. Write your answers on the 

separate answer sheet. 

Task 4 

17 



 

 

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. 

 

Форма / опис 

завдання 
Завдання на заповнення пропусків у тексті 

У завданнях (Task 7: № 33–38, Task 8: 39–43*, 44-48, Task 9: № 49–53*, 

54-58) пропонують доповнити абзаци/речення в тексті 

реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами з наведених 

варіантів.  

Завдання вважають 

виконаним, якщо 

учасник зовнішнього 

незалежного оцінювання 

вибрав і позначив 

відповідь у бланку 

відповідей А. 
 

Схема нарахування балів 



Варіанти відповідей 

І 

варіант 

А B C D E F G H Нараховується  

1 бал 

ІІ 

варіант 

А B C D E F G H Нараховується 

 0 балів 

    

Примітка:  

НЕправильна відповідь 

позначена червоним кольором. 

34 

Приклад завдання: Read the text below. Choose from (A-H) the one which best 

fits each space (33-38). There are two choices you do not need 

to use. Write your answers on the separate answer sheet.    

Task 7 



Виявилося дуже складним 

завдання  

…“The way we train her is to make it seem like playing. She listens, she (57)_____, and she really 
enjoys it. If she (58)______it, we wouldn’t do it, and she wouldn’t be able to perform those stunts.”  

А B C D Правильна відповідь  

позначається так:  

Приклади завдань:  

на вживання пасивного стану дієслів (is amused)  

57 



Why Do We Sleep? 

So why do we sleep? This is a question that 

(49)_______scientists for centuries and the answer is, no 

one (50)_____really sure...  

Приклади завдання:  

на вживання часо-видових форм дієслів (has puzzled, turned); 

 виявилися складними 

завдання  

Internet Sensation 
 

…The young (55)________before she (56)_______parents 

said they started teaching her how to  balance one, and were 

surprised at how easily she followed instructions. …  

49 56 



Приклади завдань:  

 на вживання модальних дієслів (ought) 

 виявилися складними завдання  

52 

на словотвір (performing) 

Why Do We Sleep? 

…We  (52)______to  sleep  because  it  is  essential  to  

maintaining  normal levels  of  cognitive  skills  like  

speech,  memory,  innovative  and  flexible  thinking. … 

Internet Sensation 

In the Philippines two-year-old Zee-shee Garcia has become 

an Internet sensation. On Facebook, a single post of her 

(54)_______a cheerleading routine has received more than 

29,000 views and 433 shares. … 

A can B should C ought D must 

Ключ 

Відповіді учасників 

(%) 

Не виконали 

завдання (%) 

А B C D 

С 11,5 18,1 35,6 34,6 0,2 

A performing B performance C performed D performer 

Ключ 

Відповіді учасників 

(%) 

Не виконали 

завдання (%) 

А B C D 

А 27,0 58,9 10,1 3,4 0,6 

54 



Частина «Розуміння мови 

на слух (аудіювання)» 

(Tasks 1–3) 

Частина 

« Читання» (Tasks 4–7) 

Частина «Використання 

мови» (Task 8 і Task 9) 

Відповіді на: 

 
 Завдання з вибором однієї 

правильної відповіді 

 

 Завдання на визначення 

правильності/неправильності 

твердження 

 

 Завдання на встановлення 

відповідності 

 

 Завдання на заповнення 

пропусків у текст 

 

треба позначити в 

бланку відповідей А 



 

 

 

Форма / опис 

завдання 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю 

Завдання 59* передбачає створення учасником зовнішнього 

незалежного оцінювання власного письмового висловлення відповідно 

до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей Б 

Приклад завдання: 



 Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 14 балів 

 за сімома критеріями  змісту та мовного оформлення: 

 

b. Структура тексту та 

зв’язність 

а. Змістовне наповнення 

Опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації 

• а1 - перша умова: 0, 1 або 2  бали; 

• а2 - друга умова: 0, 1 або 2  бали; 

• а3 - третя умова: 0, 1 або 2  бали. 

с. Використання лексики 

d. Використання граматики  

• b1 – логіка викладу та зв’язність тексту: 0, 1 або 2  бали; 

• b2 - відповідність письмового висловлення заданому формату 

(твір, лист, оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали. 

• Лексична наповнюваність, правільність уживання лексичних 

засобів: 0, 1 або 2 бали. 

• Правильність уживання граматичних засобів: 0, 1 або 2  бали. 



     Наприклад, у приватному листі використовується неформальний стиль, для якого характерним є : 

 приватний тон;  

 уживання прямого звернення до адресата; 

  використання імені, а не прізвища;  

 скорочень і відповідних форм привітання та прощання тощо. 

У листі обов’язково має бути: 
 привітання (greeting) – відповідно до вимог оформлення приватного листа:  

       Dear Lucy / Dear John / Hi Lucy / Hello John / Dear friend тощо. 

 вступ (opening remarks) повинен містити фрази:  

         How are you? 

How are you getting on with ….? 

I have something special to tell you… 

Can you imagine…тощо; 

Важливо! 

 
Якщо у вступі дослівно переписано умову письмового завдання, оцінка за даний критерій – 1 бал 

 

Увага! 



 основна частина (main body) обов’язково структурована за змістовими абзацами, наявні три 

змістові абзаци (або два змістові абзаци, якщо дві змістові умови об’єднані в один абзац), а також 

повинна містити фрази типу:  

          As for me … 

In my opinion / view… 

As I see it … 
 

 кінцівка (closing remarks), яка містить фрази типу: 
Write me about your success; 

That’s all my news for now. Write back soon…тощо; 
 

 прощання (ending) – відповідно до вимог оформлення приватного листа: 
Lots of love 

Hope to hear from you soon 

Best wishes to… 

I would be glad to hear from you soon 

Keep in touch / Yours 

Love / Regards  тощо. 
 

 підпис (name) – вигадане ім’я відповідно до формату приватного листа (скорочення вигаданого імені, 

аж до абревіатур, є підписом); 
 

 



Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за всі критерії  а. Змістове 

наповнення (а1, а2, а3), то власне висловлення вважають таким, що не відповідає умовам завдання, 

і всю роботу оцінюють у 0 балів. 

Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за критерій с. Використання 

лексики або критерій d. Використання граматики, то всю роботу оцінюють у 0 балів.  

Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за один з критеріїв а. Змістове 

наповнення (а1, а2, а3), то за критерій с. Використання лексики роботу оцінюють в 1 бал. 

Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання не приступав до виконання завдання, власне 

висловлення вважають ненаписаним і всю  роботу оцінюють в 0 балів. 

Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання нерозбірливо написав власне висловлення, 

то всю роботу оцінюють у  0 балів. 

Зауваги! 



Відповідь на завдання  

відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю 

треба записати в 

бланку відповідей Б 
     Бланк Б в англійській мові 

односторонній.  

     Виходити за межі ліній та 

писати з іншого боку бланку - 

заборонено. Текст, розміщений 

на зворотному боці бланка або 

який виходить за межі ліній на 

бланку, не перевіряють і не 

оцінюють. 

Увага! 



 
 
 

 

розділ  

В процесі підготовки до ЗНО-2022 

 з англійської мови використовуйте 

матеріали сайту Одеського РЦОЯО 

https://test-center.od.ua 

 Готуємось до ЗНО 

 Учаснику ЗНО  

 Англійська мова 



 

З завданнями та правильними відповідями до завдань сертифікаційних робіт ЗНО з 

англійської мови минулих років можна ознайомитися на сайті Українського 

центра оцінювання якості освіти   https://testportal.gov.ua 




