
Сертифікаційна робота 

з української мови та літератури

у 2020 році



Результат, отриманий за виконання завдань частин 1 і 3, переводять у шкалу 
1-12 для ДПА. 

Результат, отриманий за виконання УСІХ завдань, використовують для вступу до ВНЗ.  

Тривалість 180 хв.

Бланки А та Б

Структура 
сертифікаційної 

роботи

Частина І (українська мова) 
•з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих варіантів (1-23), 
(29-33 – читання та аналіз тексту);
•на встановлення відповідностей (24-28)   

48 тестових балів
Частина ІІ (українська література) 
•з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих варіантів (34-53);
•на встановлення відповідностей (54-57).

36 тестових балів
Частина ІІІ (українська мова)

Написання власного висловлення (58)
20 тестових балів

Максимальний бал 104



Структура та зміст тесту



Частина 1: українська мова
Завдання з вибором однієї відповіді 
з-поміж 4-5-ти варіантів (1 бал)



Частина 1: українська мова
Завдання до тексту



Частина 1: українська мова
Завдання на встановлення відповідностей 

(1-4 бали)



Частина 2: українська література
Завдання з вибором однієї відповіді 

з-поміж 5-ти варіантів (1 бал)



Частина 2: українська література
Завдання на встановлення відповідностей 

(1-4 бали)



Частина 3: українська мова
Власне висловлення   (20 балів)

Якщо робота

• не відповідає темі власного висловлення;

• містить до 100 слів

0 балів



58. Прочитайте наведений текст.

Людям властиво мріяти. У своїх фантазіях ми бачимо себе кращими, 
розумнішими, багатшими, щасливішими, тобто ледь не ідеальними, 
звичайно ж, у досконалому світі. І коли з плином часу рух до бажаного 
видається заважким і надто повільним, багато хто занепадає духом, 
опускає крила й, урешті-решт, відмовляється від прагнень…

Викладіть Ваш погляд на проблему:

Як же вберегтися від зневіри на шляху до мрії? 



Композиція власного висловлення

Створюючи власне висловлення, учасник має сформулювати тезу, що 

презентує його позицію з приводу запропонованої проблеми. 

Тезу власного висловлення потрібно підтвердити принаймні двома 

доречними аргументами. 

Наведені аргументи слід проілюструвати прикладом із літератури чи 

інших видів мистецтва та   прикладом, що є історичним фактом або випадком із 

життя. 

Свої думки варто викладати логічно й послідовно, добирати лексичний 

матеріал і мовленнєві засоби відповідно до теми й ситуації міркування, 

використовувати різноманітні синтаксичні конструкції.  

Наприкінці роботи необхідно навести висновок, що відповідає 

запропонованій тезі і випливає з наведених аргументів та прикладів.



Структура власного висловлення    

Теза Теза 

Аргумент 1 Аргумент 1 

Аргумент 2 Приклад 1

Приклад 1 або Аргумент 2 

Приклад 2 Приклад 2 

Висновок Висновок



Оцінювання мовленнєвої грамотності

Під час оцінювання орфографічної й 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 і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
•у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);
•у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;
•у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують 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) стилістичну помилку.



У   2020   році

• завдання з літератури відповідатимуть програмі 2020 року;

• запропоновано перелік слів із нормативним наголосом;

• ЗНО з української мови та літератури відбудеться 
26 травня;

• частина роботи буде зарахована як ДПА з української 
мови; 

• 58 завдань;

• 180 хв. на написання тесту.



Пробне тестування



Пробне тестування
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Пробне тестування



Дякую за увагу 


