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І. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень
випускників загальноосвітніх навчальних закладів як фрагмент
національної системи моніторингу якості освіти. Результати 2015
ІІ. Підготовка вчителя та учня до виконання тестових завдань у
системі зовнішнього незалежного оцінювання.
2.1. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови і літератури.
2.2. Когнітивні рівні (таксономія Блума) та рівні складності
тестових завдань.
2.3. Характеристика сертифікаційної роботи.
2.4. Види тестових завдань та їх виконання.
ІІІ. Система тренувального on-line тестування.
ІV. Робота з тестовими завданнями.

ТРИ ОЗНАКИ, ЯКІ Є ЗАПОРУКОЮ
УСПІХУ НА ЗНО
ЗНАННЯ програмового матеріалу
 КМІТЛИВІСТЬ під час роботи з тестами
 УВАЖНІСТЬ під час роботи з бланком А, Б та
тестовими завданнями


Обирати правильний, на Вашу думку, варіант
відповіді потрібно після того, як Ви УВАЖНО
ПРОЧИТАЛИ і ЗРОЗУМІЛИ умову завдання та
правила його виконання.

ГЛОСАРІЙ
Атестація (atestation) (лат. Attestatio – свідоцтво, підтвердження) – будь-який закінчений, оформлений,
зафіксований результат оцінки людини: визначання класифікації, рівня працівника чи учня; відгук про його
здібності, ділові та інші якості.
Загальноосвітній навчальний заклад (далі – ЗНЗ) – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян
на загальну середню освіту.
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) – це оцінювання, що здійснюється поза межами школи чи вищого
навчального закладу, де навчається або ж навчатиметься учень чи абітурієнт. Таке оцінювання може бути
об’єктивним і неупередженим, оскільки проводять його незалежні відносно навчального закладу агенції чи
інституції, застосовуючи стандартизовані тестові завдання, відповідні процедури проведення тестування та
технології безособової перевірки.
Індикатор/показник (в освіті) – політично значуща статистика, яка забезпечує інформацією про умови, стабільність
або зміни, функціонування або досягнення освітньої системи чи її окремих аспектів.
Контроль – це самостійна функція управління, яка забезпечує зворотний зв'язок, що передбачає перевірку та
оцінювання реального стану об'єкта порівняно з бажаним.
Моніторинг – це стандартизоване спостереження за об’єктом чи процесом із метою прогнозування та
коригування його розвитку.
Тест – (англ. test – випробування) – стандартизований метод дослідження, призначений для точних кількісних і
певних якісних оцінок психології та поведінки людини шляхом порівняння цих оцінок з деякими, заздалегідь
завданими стандартами – нормами тесту.
Тест – завдання стандартизованої форми , за якими проводиться випробовування для визначення розумового
розвитку, здібностей, вольових якостей та інших психофізіологічних характеристик людини.
Тестування (testing) (англ. test – випробовування) – це процедура застосування тестів на практиці.
Якість – ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь для його використання за призначенням; добротність.
Та чи інша характерна ознака, властивість, риса кого чи чого-небудь.

І. ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК
ФРАГМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ.
Українська мова і література. Методика «береги»
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РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ЗА СЕРЕДНІМ БАЛОМ

ЛОЖКА ДЬОГТЮ: НЕ ОТРИМАЛИ ПРАВА
ВСТУПАТИ ДО ВНЗ ТА НЕ ПОДОЛАЛИ ПОРІГ
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ.
ПРОГРАМА ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Програма ЗНО з української мови та літератури: сайт
УЦОЯО http://testportal.gov.ua/, розділ “Підготовка до
ЗНО” http://testportal.gov.ua/prepare/.
2. Портал
“Освіта Рівненщини”, загальний форум:

3.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/inde
x.php/forum1/, тема “ПІДГОТОВКА ДО ЗНО:
БАЗА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ. Тренувальне on-line
тестування”.
Сайт Львівського РЦОЯО, розділ “Тренувальне
онлайн тестування”.

КОГНІТИВНІ РІВНІ (ТАКСОНОМІЯ БЛУМА)
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РОЗПОДІЛ ЗАВДАНЬ ЗА СКЛАДНІСТЮ (БАЗОВИЙ РІВЕНЬ)

АЛГОРИТМ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ІЗ ТЕСТОВИМИ
ЗАВДАННЯМИ
1. Кожне тестове завдання (далі – ТЗ) має свою МІСІЮ: поділити
абітурієнтів (учнів) на дві групи:
тих, хто може виконати тестове завдання (розумні);
тих, хто НЕ може виконати ТЗ (гарні, красиві ).
2. Дібрати з банку використаних завдань таке тестове завдання,
яке відповідає змісту матеріалу, що вивчається.
3.Вчити учнів аналізувати ВСІ елементи тестового завдання:
- умова;
- дистрактори, вони ж варіанти відповідей (кожен окремо та
кожне слово чи речення у варіанті відповіді);
- Аналіз ТЗ має завершуватись так: “Який із варіантів відповідей є
правильним для умови ТЗ?”, “Поясніть, чому не можуть бути
правильними інші варіанти (дистрактори)”.

УКРАЇНСЬКА

МОВА

1. МАТЕРІАЛ МОЖНА ГОТУВАТИ В ТАКІЙ
ПОСЛІДОВНОСТІ. В ЯКІЙ РОЗТАШОВАНІ
РОЗДІЛИ ТА ТЕМИ У ЗБІРНИКУ ЗАВДАНЬ
(ТЕСТИ ЗА 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).

2.
ПІСЛЯ
ВИВЧЕННЯ
РОЗДІЛУ
(ОРФОГРАФІЯ,
ФОНЕТИКА
ТОЩО)
РІВЕНЬ ЗНАНЬ УЧНІВ НЕОБХІДНО
ПРОКОНТРОЛЮВАТИ, ЗГЕНЕРУВАВШИ З
ТРЕНУВАЛЬНОГО ОНЛАЙН ТЕСТУВАННЯ
КІЛЬКА НАБОРІВ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
ДО РОЗДІЛУ. ЦЕ ДАСТЬ МОЖЛИВІСТЬ
З’ЯСУВАТИ У ЗНАННЯХ УЧНІВ НАЯВНІСТЬ
ПРОГАЛИН ТА ДООПРАЦЮВАТИ ВИВЧЕНЕ.
3. ЗАВЕРШИВШИ ВИВЧЕННЯ ВСІХ ТЕМ
ІЗ
МОВИ,
ВАРТО
З
УЧНЯМИ
ПРОПРАЦЮВАТИ ТЕСТОВІ ЗОШИТИ З
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА 2005, 2006,
2007 РОКИ (МОВА), 2008 МОВА + Л-РА
ТОЩО.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
1. Учні мають знати автора (псевдонім), назву твору, кому
присвячений (якщо є), рід та жанр літератури, літературний
напрям/течію.
2. ЗМІСТ КОЖНОГО твору: послідовність подій, описи
персонажів, основні репліки персонажів, місце, де
відбуваються події, тому всі твори майбутні учасники ЗНО
мають читати НЕ СКОРОЧЕНО, а повністю та зазначати
важливі моменти; тему, ідею; структуру (зав’язка,
кульмінація, розв’язка тощо).
3. Розуміння теми та ідеї твору є важливим для наведення
прикладу з літератури у власному висловленні.
4. Вагомим є розуміння та практичне застосування знань із
теорії літератури !!! Всі терміни та поняття вказані у
програмі ЗНО.
5. Після вивчення кожного розділу варто проходити
тренувальне он-лайн тестування.

ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ
РЕКОМЕНДУЄМО ЗВЕРТАТИСЬ ДО ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ ВІДКРИТУ
ЧАСТИНУ (ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ) НА ПУНКТІ ПЕРЕВІРКИ
1.

2.

3.
4.

5.

Учнів потрібно вчити усвідомлено, глибинно, а не
поверхнево розуміти зміст (суть) запропонованої теми.
Від цього (усвідомленого розуміння) учасники ЗНО
мають презентувати власну позицію щодо того, як вони
ставляться до запропонованої проблеми. Це і є ТЕЗА.
Учні мають пояснити, ЧОМУ вони так вважають. Це і
будуть аргументи.
Навести приклади потрібно у взаємозв’язку з
аргументами. Приклад має ілюструвати аргумент. Якщо
це не зреалізовано – приклад вважається не доречним.
Висновок потрібно формулювати, зважаючи не те, про
що говорилось у темі та про що писали у тезі.

ПРИКЛАДИ РОБОТИ З ТЕСТОВИМИ
ЗАВДАННЯМИ.
У сертифікаційні роботі (тестовому зошиті) з
української мови та літератури використовуються
наступні види тестових завдань:
1. Завдання з вибором 1 правильної відповіді з 4
запропонованих.
2. Завдання з вибором 1 правильної відповіді з 5
запропонованих.
3. Завдання на встановлення відповідностей.
4. Завдання з відкритою відповіддю (власне
висловлення).

ОРФОГРАФІЯ. ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ.
ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ 1 ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ З 4-5 ЗАПРОПОНОВАНИХ

Букву е треба писати в усіх словах рядка
А м..реживо, пом..ло, щ..бетати
Б бр..ніти, вос..ни, вел..тенський
В л..лека, к..шеня, гр..бінець
Г пров..сінь, нап..нати, ч..решня
Д п..телька, п..рина, зб..рати
1. Що запитує умова завдання? (Учні мають зрозуміти, ЩО вони
шукають).
2. Аналізуємо варіанти відповідей, зокрема кожне слово,
пояснюючи вивченими правилами !!!
3. Аналіз ТЗ має завершуватись так: “Який із варіантів відповідей є
правильним для умови ТЗ?”, “Поясніть, чому не можуть бути
правильними інші варіанти?”.
4. Отже, правильний варіант відповіді…

ОСОБОВІ ЗАКІНЧЕННЯ ДІЄСЛІВ.
ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ 1 ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ З 4-5 ЗАПРОПОНОВАНИХ

Помилку в написанні особових закінчень дієслів допущено
в рядку
А пишеш, солите, бачать
Б борониться, колеш, клеїте
В слухаєш, говоримо, стелять
Г боряться, сиплемо, хочеш
Д міцнієш, дроблять, утікаємо
1. Що запитує умова завдання? (Учні мають зрозуміти,
ЩО вони шукають).
2. Аналізуємо варіанти відповідей, зокрема кожне слово,
пояснюючи вивченими правилами !!!
3. Аналіз ТЗ має завершуватись так: “Який із варіантів
відповідей є правильним для умови ТЗ?”, “Поясніть, чому не
можуть бути правильними інші варіанти?”.
4. Отже, правильний варіант відповіді…

СИНТАКСИС СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ.
ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ 1 ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ З 4-5 ЗАПРОПОНОВАНИХ

Кома НЕ СТАВИТЬСЯ в реченні (розділові
знаки пропущено)
А Ніч за вікном та не хочеться спати.
Б Мати дивилася на своїх дітей і її серце
раділо.
В У нас батьки безстрашні й невпокорені і
матері посивіли від сліз.
Г Козацьке сонце високо піднялось угору й
зорі срібносяйно вкрили небо.
Д Срібен дощик проливається іскристо й
веселка обіймає небокрай.

ГРАМАТИКА. ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ
ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ 1 ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ З 4-5 ЗАПРОПОНОВАНИХ

Граматичну помилку допущено в реченні
А Утомившись, нам захотілося перепочити на
березі гірської річки.
Б Відчувши втому, ми захотіли перепочити на
березі гірської річки.
В Ми захотіли перепочити на березі гірської річки,
оскільки відчули втому.
Г Утомившись, ми захотіли перепочити на березі
гірської річки.
Д Ми втомилися, і нам захотілося перепочити на
березі гірської річки.

ФОНЕТИКА. УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ
ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ 1 ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ З 4-5 ЗАПРОПОНОВАНИХ

Підкреслена буква позначає різні звуки в словах рядка
А Тбілісі, товариш, витримка, політ
Б листя, пісня, сяйво, дошці
В Ашгабат, книжка, вужчий, гараж
Г велич, Ташкент, поет, Бєлий
Д крихкий, хитрий, пухкий, легкий

СИНТАКСИС. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ.
ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ

Присудок Узагальнено-особове Будь-яка особа у присудку
Присудок Означено-особове

Я, ми, ти, ви до присудка

Присудок Неозначено-особове

Вони до присудка

Присудок Безособове

Нема особи, Особове у безособовому значенні

Підмет

Називне

Світає.

СИНТАКСИС. ВИПАДКИ ВЖИВАННЯ ТИРЕ
ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА.
ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ 1 ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ З 4-5 ЗАПРОПОНОВАНИХ

Твори «Зажурилась Україна» та «Чи не той то хміль...» спільні за
А часом створення
Б тематикою
В жанром
Г настроєм
Д обсягом
Для виконання цього завдання слід з'ясувати особливості кожного твору
відповідно до варіантів відповідей і знайти спільну ознаку. Твори «Зажурилась
Україна» і «Чи не той то хміль» — історичні пісні, хоча й належать до різних
тематичних груп: «Зажурилась Україна» — про боротьбу українського народу
проти турецько-татарських нападників (XV ст.), а «Чи не той то хміль» — про
національно-визвольну боротьбу українського народу під проводом Богдана
Хмельницького (XVII ст.). Ці твори відрізняються настроєм: якщо в творі
«Зажурилась Україна» звучить біль за завдані рідній землі рани та заклик до її
захисту, то в пісні «Чи не той то хміль» радісний, бадьорий настрій, зумовлений
перемогою Богдана Хмельницького під Жовтими Водами. Учні, обізнані з
текстами творів (що передбачено програмою ЗНО), помітили, що пісня
«Зажурилась Україна» набагато менша за обсягом, ніж «Чи не той то хміль».
Отже, правильна відповідь В.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА.
ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ 1 ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ З 4-5 ЗАПРОПОНОВАНИХ

Не порушено послідовності подій «Енеїди» І. Котляревського в рядку
А Гостювання в Дідони. Подорож Енея із Сівіллою на той світ. У
Латинській землі. Героїчний подвиг Низа й Евріала. Поєдинок Турна з
Енеєм.
Б Поєдинок Турна з Енеєм. Гостювання в Дідони. Подорож Енея із
Сівіллою на той світ. У Латинській землі. Героїчний подвиг Низа й
Евріала.
В Подорож Енея із Сівіллою на той світ. У Латинській землі.
Поєдинок Турна з Енеєм. Гостювання в Дідони. Героїчний подвиг Низа й
Евріала.
Г Героїчний подвиг Низа й Евріала. Гостювання в Дідони.
Подорож Енея із Сівіллою на той світ. У Латинській землі. Поєдинок
Турна з Енеєм.
Д У Латинській землі. Гостювання в Дідони. Подорож Енея із
Сівіллою на той світ. Героїчний подвиг Низа й Евріала. Поєдинок Турна з
Енеєм.
Аналогічне запитання можна сформулювати, наприклад, до поеми
«Гайдамаки» Т. Шевченка.

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ 1 ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ З 4-5 ЗАПРОПОНОВАНИХ

ІДЕАЛЬНА РОБОТА ДИСТРАКТОРА

«Низенька,
чорнява,
заквітчана
польовими
квітками, вона й трохи не схожа була на селянок, ча
сто запечених сонцем, високих, іноді дуже
неповоротких дівчат. Маленька, кругленька, швидка
й жвава, одягнена у зелене убрання, між: високим
зеленим житом, — вона здавалась русалкою...» —
це портрет
А Наталки («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Б Марусі («Маруся» Г. Квітки-Основ'яненка)
В Лесі («Чорна рада» П. Куліша)
Г Галі («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса
Мирного та Івана Білика)
Д Мавки («Лісова пісня» Лесі Українки)

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ 1 ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ З 4-5 ЗАПРОПОНОВАНИХ

ІДЕАЛЬНА РОБОТА ДИСТРАКТОРА

Тема кохання є провідною у творі
А «І все-таки до тебе думка лине» Лесі Українки
Б «Людина» О. Кобилянської
В «Ви знаєте, як липа шелестить» П. Тичини
Г «Лебеді материнства» В. Симоненка
Д «Я (Романтика)» М. Хвильового

ЗАВДАННЯ З ВІДКРИТОЮ ВІДПОВІДДЮ
ТЕМИ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ:
Прочитайте наведений текст.
Наше життя стає дедалі стрімкішим і розмаїтішим. Деякі люди з різних міркувань залишають свою країну й виїжджають за кордон. Ставлення до
еміграції в нашому суспільстві не є одностайним. Хтось уважає її зрадою, а хтось – виправданим кроком.
Викладіть Ваш погляд на цю проблему. 2012
Життя кожної людини складається по-різному. Часто можна почути: «Така вже доля, що тут вдієш?» Проте одні намагаються щось змінити у своєму
житті, інші ж, навпаки, приймають усе таким, яким воно є, і не докладають жодних зусиль для змін. Чи варто коритися долі?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
2012, ЗІК
Прочитайте наведений текст.
Усі ми прагнемо бути успішними людьми, але життя не завжди сприяє нашій самореалізації.
До кого ж приходить успіх у житті?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

2012, ПТ

Прочитайте наведений текст.
Нині практично всі випускники українських шкіл прагнуть вступати до вищих навчальних закладів. Україна має набагато більше університетів, ніж
країни Європи. Та чи потрібна вища освіта всім? Можливо, краще бути гарним будівельником або кухарем, праця якого приносить і користь, і
задоволення, ніж посереднім юристом або психологом. Усвідомлення цього вимагає також намір України інтегруватися в європейський простір. Чи
має змінитися ставлення до вищої освіти в нашому суспільстві?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Прочитайте наведений текст.
Сучасні технології стрімко ввірвалися в наше життя. Вони по-різному впливають на людину. Іван-Павло ІІ писав: «Сидячи перед екраном і
натискаючи на клавіші, людина може піднестися до висот людського генія, який перебуває десь на іншому кінці земної кулі, або опуститися на
найнижчі щаблі деградації духу».
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

ЗАВДАННЯ З ВІДКРИТОЮ ВІДПОВІДДЮ
ТЕМИ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ):
Прочитайте наведений текст.
Ми всі живемо в людських спільнотах. Людина є частиною свого народу, одначе особисті інтереси й інтереси народу часто не збігаються. Мислителі
всіх епох намагаються зрозуміти: чи залежить особисте щастя від щастя народу.
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
Прочитайте наведений текст.
Добро завжди має перемагати – це ми знаємо з дитинства. Але ж відомо, що будь-яка перемога пов’язана з певним насильством.
Як добро має перемагати в нашому недоброму суспільстві?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
ЗНО-2012, І сесія.

Прочитайте наведений текст.
Людина щосекунди змінює свою планету, утверджується на ній. Прагнучи підкорити природу, ми не маємо часу замислитися про доцільність
володарювання над нею. Чи потрібно людині шукати відповідь на питання про доцільність підкорення природи й володарювання над нею?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
ЗНО-2012, ІІ сесія.

Прочитайте наведений текст.
Люди зазвичай прагнуть досягти певного рівня добробуту. Але дехто і в багатстві почувається бідним, а дехто – і в бідності багатим. Від чого
залежить це почуття?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
ЗНО-2012, Додаткова сесія.
Прочитайте наведений текст.
Напевно кожній людині знайомі батьківські слова: ось коли ми були молодими, то так не чинили… Часто молодь не сприймає деяких батьківських
порад і, між іншим, потім шкодує про це. Щоправда не завжди.
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
Прочитайте наведений текст.
Часто успішними стають люди, які вміють проходити між краплинками дощу, підлаштовуватися під різні ситуації, а іноді й іти на компроміс із
власним сумлінням і навіть переступати межу моральності. Чи можна заради успіху (хай лише раз) кривити душею?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
Відповіді на запитання можна отримати на
порталі «Освіта Рівненщини», у розділі «Загальний
форум», тема «ПІДГОТОВКА ДО ЗНО: БАЗА
ТЕСТОВИХ
ЗАВДАНЬ.
Тренувальне
on-line
тестування»
за
гіперпосиланням
(http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.
php/messages/forum1/topic337/message981/#m
essage981).
Будемо раді допомогти!
Успіхів, шановні колеги!

