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Комплекс організаційних процедур (передусім —
тестування), спрямований на визначення рівня навчальних
досягнень випускників.

Адміністрація

Викладач 

Класний 
керівникУчні 

Батьки 

ЗНО



АДМІНІСТРАЦІЯ
• Інформує про організацію й проведення 

ЗНО

• Бере участь у семінарах, нарадах

• Проводить коригування навчальних 
планів

• Формує список осіб, які беруть участь у ДПА у форматі 
ЗНО, надсилає пакет документів до ДпРЦОЯО

• Виявляє проблеми, визначає напрямки їх 
вирішення



ВИКЛАДАЧ
• Знайомиться з програмою ЗНО

• Добирає підручники, посібники

• Добирає різні форми роботи

• Формує навички роботи з тестами

• Формує позитивну установку на тестування



КЛАСНИЙ КЕРІВНИК, МАЙСТЕР

• Доводять до відома учнів зміст  
нормативних документів з питань ЗНО 

• Формують в учнів відповідальне ставлення 
до навчання 

• Інформують батьків з питань проведення 
ЗНО

• Сприяють підвищенню мотивації учнів



ПОЗИТИВНІ Й НЕГАТИВНІ МОМЕНТИ ЗНО

+ -
 Перевірка реальних 

знань
 Справедливе 

оцінювання
 Шанс вступити на 

бюджет
 Закріплення набутих 

знань
 Наявність пробного ЗНО
 Розвиток пам’яті

• Стрес
• Фінансові витрати на 

посібники, дорогу до 
пункту тестування, 
пробне ЗНО

• Витрати часу на 
підготовку

• Великий обсяг матеріалу
• Обов’язковість 

складання ЗНО



УЧНІ
• Знайомляться з програмами, 

характеристикою сертифікаційної роботи

• Складають індивідуальний план-графік 
підготовки до ЗНО

• Систематично готуються до тестування

• Вчаться раціонально використовувати 
час



БАТЬКИ
• Формують позитивну мотивацію до 

навчання

• Вірять у здібності й підкреслюють  
позитивні сторони дитини

• Підтримують 

• Забезпечують зручне місце для навчання 
вдома

• Дбають про збалансоване харчування 



ІНФОРМУЄМО:



Хто повинен реєструвати 
учнів ПТНЗ для 
проходження ЗНО?

Учні реєструються самостійно

Реєстрацію проводить 
відповідальний за ЗНО у 
навчальному закладі

Реєструють батьки



Чи можуть бути учні звільнені 
від складання ДПА у формі 
ЗНО за станом здоров’я ?

Можуть, якщо діагноз включено до 
переліку захворювань, що є перешкодою 
для ЗНО

Не можуть. ЗНО обов’язкове для всіх

Можуть, якщо учні не планують цього 
року вступати до вишу



РОБОТА МАЄ ТРИ ЧАСТИНИ:

58

1. Українська 
мова

33 завдання

2. Українська 
література 

24 завдання
3. Власне 

висловлення
1 завдання

180 
хв



Чи повинен учень виконувати 
завдання частини 2, якщо не 
планує вступати до вишу ?

Учень обов’язково повинен виконати всі 
завдання

Учень може не виконувати завдання 2

Учень обов’язково виконує тільки 
перше завдання 

Результат виконання завдань  1 і 3 буде зараховано як 
результат державної підсумкової атестації  

Наказ УЦОЯО від 18.10.2017  №152



ВИДИ ЗАВДАНЬ:
Номер завдання Кількість 

балів
Завдання з вибором однієї 
правильної відповіді 

(1-23*, 29-33*,  
34 – 53)

0 або 1 

* – завдання з української мови, результат 
виконання яких буде зараховано як результат 
державної підсумкової атестації

Завдання на встановлення 
відповідності («логічні пари») 

(24-28*, 54-57) 0,1,2,3 або 4

Завдання відкритої форми 58* Від 0 до 20



Чи отримає учень атестат про 
повну загальну середню освіту, 
якщо складе ЗНО на 1 бал ?

Не отримає. Буде видано довідку.

Отримає. В атестаті за ДПА стоятиме «1»

Учень повинен зареєструватися на 
додаткову сесію й пройти повторне 
тестування



РОЗПОДІЛ ЗАВДАНЬ ПО ТЕМАХ:

34

10Синтаксис. Пунктуація

Фонетика. Графіка 1

Будова слова. Словотвір 1

Орфоепія 1

Стилістика 1

Розвиток мовлення 4

Лексикологія. Фразеологія 5

Орфографія 5

Морфологія 6



РОЗПОДІЛ ЗАВДАНЬ ПО ТЕМАХ:

24

1 1

1010

1 1

УНТ

Давня література

Література к.18-п.20 ст

Література 20 ст

Творчість письменників-
емігрантів

Сучасний літ. процес



ГОТУЄМО:

урок

консультації

віртуальне 
середовище



ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ







• Дзвінкі – БоЖе Гоже ҐеДЗю у ДЖаЗ
• Глухі – ХоЧ ФоКуС – Це ШеПіТ
• Сонорні – Ми ВиНиЛи РаЙ

• Написання Ь - Де сонце золоте
• Правило «9» - Де ти з’їси цю чашу жиру  










https://goo.gl/RWiaiW





І група

ІІІ група

ІІ група



ОНЛАЙН-РЕСУРСИ:

edx.prometheus.org.ua

iznotest.info

zno.osvita.ua











https://goo.gl/swWHSi

https://goo.gl/swWHSi


Робота не відповідає темі - «0» балів.

У роботі менше 100 слів ― «0» балів.



ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ

ТЕЗА
Аргумент 1

Аргумент 2

Приклад із 
історії

Приклад із 
літератури

ВИСНОВОК

Я вважаю, тому що наприклад, отже, 



теза

Аргумент 1

Аргумент 2

Приклад з 
л-ри

Приклад з 
історії

Висновок

теза

Висновок

Аргумент 1

Аргумент 2

Приклад з 
л-ри

Приклад з 
історії

Приклад з 
історії

теза

Аргумент 1

Приклад з 
л-ри

Аргумент 2

Висновок

Приклад з 
історії

теза

Висновок

Аргумент 1

Приклад з 
л-ри

Аргумент 2

Приклад з 
історії

теза

Висновок

Аргумент 1

Приклад з 
л-ри

Аргумент 2

СТРУКТУРА ТВОРУ
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