
 

 

Додаток 1 

 

                 Вимоги  до змісту атестаційних робіт 

 

11 клас 

 

Українська мова  

 

Завдання для ДПА зорієнтовані на визначення рівня навчальних досягнень учнів, 

які охоплюють основні теми програми.  

Учитель готує 10 варіантів  атестаційних робіт.       

           Кожен   з таких варіантів містить  19 тестових завдань з української мови  

таких  форм:   

 завдання 1-9 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати 

одну правильну; 

 завдання 10 - 16 мають п'ять  варіантів відповідей, серед яких треба вибрати 

одну правильну;  

  у  завданнях 17-19 до кожної інформації, позначеної буквами, потрібно 

дібрати одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами; 

  власне висловлення (структура, критерії оцінювання) 

 

Приклад завдання:  

Ми не раз чули про те, що не можна все ділити на чорне і біле, не варто впадати 

в крайнощі, треба бути виваженим і поміркованим. А як тоді бути зі зрадою 

людини, колективу чи цілої країни?  

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.    

Вам треба сформулювати тезу,  

навести один переконливий аргумент, який найкраще підтвердить міркування;  

підтвердити думку прикладом(ами) з художньої літератури,  інших видів 

мистецтва, з історії чи з власного життя (зазначити автора й назву твору, 

указати проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему 

розкрито, навести цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з 

життя. 

 У кінці треба сформулювати висновки.  

 

Увага! Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної 

характеристики образів.  

Орієнтовний обсяг роботи — (від 60 слів). Текст обсягом до 60 слів 

екзаменатором   не перевіряється.   

 Структура власного висловлення  

1. Теза.  

2. Аргумент.  

3. Приклад.  

4. Висновок.  

Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів. 

 Візуально ваше висловлення має виглядати орієнтовно так. 
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Я вважаю, що поразка — це наука, і ніяка перемога так не вчить людину...   

ТЕЗА (1-2 речення) 

  

Поразка якнайкраще загартовує людину, робить її стійкішою в сучасному 

суспільстві, сповненому стресів і різноманітних 

викликів. Переконливим прикладом щодо цього аргументу є, на мою думку, 

образ Степана Радченка з роману «Місто» Валер’яна Підмогильного...    

АРГУМЕНТ і ПРИКЛАД, що його ілюструє (4-5 речень) 

 

 

Або 

 Людей, які вміють визнавати свої помилки й, зробивши відповідні висновки, у 

майбутньому їх уникати, поважають у суспільстві, адже лише сильна особистість 

здатна працювати над собою. Ось приклад із життя. Мій батько змалку...    

АРГУМЕНТ і ПРИКЛАД, що його ілюструє (4-5 речень) 

Отже, поразка навчає людину жити, перемога ж не завжди...  

                                             ВИСНОВОК (1-3 речення)  

 

 Як бачите, у власному висловленні має бути щонайменше три абзаци, кожен з 

яких починається відповідно такими словами:  

я вважаю, отже (або на мою думку, з одного боку, з іншого боку, таким чином) 

і под.  

Обов’язково дотримуйтеся цієї поради — і висловлення матиме чітку й 

послідовну структуру. Екзаменатори відразу відчують, що Ви готувалися до 

виконання цього виду роботи, і відповідно оцінять логічність і послідовність 

вашого роздуму. 

 

                                            

                                                  Оцінювання змісту власного висловлення 

Критерій Змістовий вияв критерію К-ть 

балів 

1.Теза Учень чітко формулює тезу висловлення. Теза передує 

аргументу. Учень використовує мовні конструкції на 

зразок  «я вважаю…», «на мою думку…» тощо 

1 

Формулює тезу частково; не використовує  мовні 

конструкції на зразок «я вважаю..», «на мою думку..»; 

теза розміщена  після аргументу або  теза розірвана  

аргументом чи прикладом. 

0,5 

Не формулює тезу висловлення. Аргументу не передує 

висловлення, що свідчить про розуміння теми. Не 

використовує мовні конструкції на зразок  «я вважаю…», 

«на мою думку…» 

0 

2. Аргумент  Учень наводить доречний доказ, підставу для 

обґрунтування, підтвердження висловленої тези. 
1 



 3 

Аргумент передує прикладу\ам, який\ які їх ілюструють. 

Учень може  використовувати  мовні  конструкції на 

зразок «тому що», «це доводить», «підтвердженням 

цього є», «це засвідчує», «свідченням цього є», «доказом 

цього може бути» тощо. 

Аргумент розміщений після прикладу, який його ілюструє 0,5 

Учень не наводить аргументу для обґрунтування тези. 

Наведений аргумент не є доречним. 
0 

3.Приклад з 

художньої 

літератури,  

інших видів 

мистецтва, 

з історії чи 

з власного 

життя 

Учень наводить доречний приклад з художньої 

літератури, інших видів мистецтва. Указана проблема, 

порушена автором художнього твору, назва твору, 

художній образ, через який проблема розкрита, наведена 

цитата з твору; учень може також посилатися на 

фактами з життя митців, якщо ці факти стосуються 

їхньої творчості; наводить приклад з історії, суспільно – 

політичного життя чи з власного життя. Учень може  

використовувати мовні  конструкції на зразок 

«наприклад…», «прикладом може слугувати…», «яскравим  

прикладом цього може слугувати ..»,  «не можна не 

згадати..» 

1 

Відсутня мотивація наведення цього прикладу; приклад 

містить фактичні помилки. 
0,5 

Приклад  з літератури чи інших видів мистецтва 

відсутній або недоречний. 
0 

4. Висновок  Висновок відповідає тезі й органічно випливає з аргументу 

та прикладу \ дів. Учень може використовувати  мовні  

конструкції на зразок «отже»,  «таким чином», «можна 

зробити висновок», «висновком може слугувати» 

1 

Висновок частково відповідає тезі або не пов'язаний з 

аргументом чи прикладом; неправильно оформлює 

висновок,  наприклад починає слова «я вважаю» 

0,5 

Висновок  не відповідає тезі, не пов'язаний з аргументом 

та прикладом 
0 

Усього за 

зміст  

 4 

 

                         

                           Оцінювання орфографічної і пунктуаційної нормативності 

                                                             власного висловлення 

 

Кількість помилок Кількість балів 

0-1 4 

2-6 3 

7-11 2 

12-16 1 



 4 

17 і більше 0 

 

Оцінювання лексичної, граматичної та стилістичної нормативності 

 

Кількість помилок Кількість балів 

0-1 4 

2-6 3 

7-11 2 

12-16 1 

17 і більше 0 

 

Типові теми для власних висловлень 

 

Викладіть Ваш погляд на проблему. Сформулюйте тезу, наведіть переконливий 

аргумент, який найкраще підтвердить Ваше міркування. Проілюструйте Вашу 

думку посиланням на приклади з художньої літератури чи  інших видів мистецтва 

(зазначте автора й назву твору, укажіть  проблему, порушену митцем, художній 

образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними 

фактами або випадками  з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не 

давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновок. 

 

1.Людина соціальна істота, а тому їй не властиво надовго залишатися на 

самоті. Разом із тим багато хто впевнений, що саме самотність допомагає 

індивіду зрозуміти себе, проаналізувати своє життя. Вони заперечують думку, 

що тільки оточення  може дати об’єктивну оцінку людині, її діям і вчинкам. 

Наскільки людині варто дослухатися до думки оточення про неї?  

 

2.Людина – істота і духовна, і матеріальна. Спокус навколо багато, приборкати  

пристрасть  іноді дуже важко. Та й  іти на компроміс із власним  сумлінням не 

просто. Що ж має в людині переважати – матеріальне чи духовне? Де та 

золота середина? 

 

3.У народі кажуть: не все те золото, що блищить. Ми часто женемося за 

красивим і блискучим, а згодом, коли ним заволодіємо, не дістаємо від того 

насолоди. Яка ж краса справжня? 

 

4.Фразеологізм « біла ворона» знає кожен змалку.  Більшість  людей зазвичай 

надають негативного забарвлення його змісту, хоча словник подає нейтральне  

тлумачення: той, хто виділяється з-поміж інших чимось незвичайним, зовсім  не 

схожий на інших. Чи легко бути білою вороную й чи можна таких людей 

уважати  сильними? 

 

5.Кажуть, успішний той, хто здобуває інформацію першим і вміє її використати. 

Сучасний світ став більш динамічним завдяки розвитку комп’ютерних 

технологій. Знання передусім пов’язані з освіченістю людини. Але є люди, 
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здебільшого старшого віку, які не мають елементарних знань про 

комп’ютер й Інтернет - мережу, але  їх уважають і називають мудрими.  Що ж 

нині важливіше: бути освіченим чи мудрим? 

 

6.Не раз ми чули такі слова: у мене багато друзів. А може, то мають на увазі 

приятелів,добрих знайомих. Справді, чи може бути багато друзів в однієї 

людини? 

 

7.Часто успішними стають люди, які вміють проходити між краплями дощу, 

підлаштовуватися під різні ситуації, а іноді й іти на компроміс і з власним 

сумлінням і навіть  переступати межу моральності. Чи можна заради успіху 

(хай лише раз) кривити душею? 

 

8. Виховуючи або ж підтримуючи людину, яка допустила серйозну помилку, часто 

кажуть: забудь про все, не переймайся, депресія нікому ще не допомогла. Почни 

життя з чистого аркуша…Чи можна забувати свої помилки чи помилки в 

історії свого народу? 

 

9. Напевно, ви самі помічали , що одні люди змалку мають гарну пам'ять, 

миттєву реакцію, гнучке мислення, а іншим найменші досягнення даються з 

великим  трудом. Хоча успіху в житті досягають як обдаровані, так і 

працьовиті. Цікаво, талановитими народжуються чи стають з часом? 

 

10.Романтики стверджують, що  кохання є і воно вічне. Проте є люди, які 

вважають, що кохання (або закоханість) триває недовго…Десь кілька тижнів чи 

місяців, доки не завершиться  квітково – цукерковий період. Виходить, оспіване в 

українській і світовій літературах прекрасне  почуття не вічне? 

 

    Зміст тестових завдань відповідає чинним навчальним програмам  для 

загальноосвітніх навчальних закладів  Міністерства освіти і науки України. 

Матеріал програми ДПА вміщує  такі розділи: «Фонетика. Графіка», « Орфоепія»,  

«Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», 

«Синтаксис», «Орфографія» , «Розвиток мовлення».          

Додаток 

Демонстраційний варіант атестаційної роботи 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

Завдання 1-9 мають чотири варіанти відповіді. Серед яких лише один 

правильний. 

1. У якому рядку всі слова написано НЕправильно? 

А м’ята, пражський, життя  

Б сузір’я,  вільний, Ілья  

В мавп’ячий, лікарь, іменик  

Г здоров’я, ненчин, невблаганний  

2. Укажіть, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова.  

А подвір’я, співати, садити 

Б сестра, заява, грек 
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В яблуко, ярий, оцінка 

Г струмок, сонячний, вулиця 

3. У якому рядку всі слова є спільнокореневими?  

А спати, спатимеш, спали 

Б молодий, молодіти, молодість 

В студент, студентами, студентство 

Г мрію,  мріятимуть, мріють 

4. Літеру з треба писати  на місці крапок  в усіх словах рядка. 

А ро…повісти, …ховати, …пекти  

Б бе…сильний, …цементувати, …варити  

В …керувати, ро…чистити, …хвильований  

Г ро…чистити …, …підлоба,  бе…прав’я  

 

Робота з текстом( завдання 5-9) 

Цифрою в дужках позначено номер наступного речення. 

Антуан де Сент-Екзюперi  

(За Є. Сверстюком) 

(1) Цей знаменитий поет-мислитель i пiлот-винахiдник став героїчною 

легендою Францiї коли на змiну героям приходили виконавцi. (2) Як живий, вiн 

усмiхається до нас сердечною усмiшкою в мiльйонах книг, позбавлених 

спокусливого сюжету i все ж таки чи не найбiльш читаних на всiх континентах. (3) 

Вiн дивиться в Людину i шукає рiдної душi, щоб навести на свою хвилю. (4) «Я 

люблю пробуджувати в людинi шляхетнi почуття. (5) Можливо, у мене 

покликання вiдкривати джерела». (6) Джерела любові й самопожертви, обов’язку 

й вiдповiдальності... (7) Бо «бути людиною — означає бути за все 

вiдповiдальним». 

(8) Один з перших вiдкривачiв повiтряних просторiв, Сент-Екзюперi зумiв 

нiби з висоти поглянути на сучасний свiт. (9) Син вiку технiки й сам людина 

науки, вiн був «страшенно невдоволений турботами своєї цивiлiзацiї», яка 

гарячково пiдносила над людиною систему матерiальних винаходiв, забуваючи, 

що вони служитимуть лише опорою в пошуку духовних цiнностей. (10) Вiчно 

тривожний i в щось заглибленний, вiн прозирав далеко крiзь свою епоху, 

позначену наступом фашизму, який «накидав прiоритет одного народу над 

iншими народами, однiєї думки над iншими думками». 

(11) Екзюперi поважав розум, але думав, що «розум набуває цiнності лише 

тодi, коли служить любовi». (12) Вiн неухильно йшов до великих iстин, 

упевнившись, що найголовнiшого очима не побачиш: найглибше бачиш тiльки 

серцем... 

 

 

 

5. Орфографічну помилку в написанні слова допущено в реченні 

А 2 

Б 4 

В 10 
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Г 11 

6. У якому відмінку вжито виділене слово?  

А називному  

Б родовому 

В знахідному 

Г місцевому 

7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні 

А 1 

Б 6 

В 9 

Г 12 

8. Речення зі вставним словом 

А 5 

Б 8 

В 7 

Г 11 

9. На думку Екзюпері, цінність розуму  

А у служінні любові 

Б у пошуку рідної душі  

В у відкритті джерел любові 

Г у створенні матеріальних 

цінностей 

 

 Завдання 10 - 16 мають п'ять  варіантів відповідей, серед яких треба вибрати 

одну правильну  

10.Прийменник  у  на місці обох пропусків слід уживати в рядку. 

А  зустрінемося … вівторок, купити … магазині  

Б  ікона … рушниках, побувати …  Святогірську  

В  яблуня… цвіту, приведення … відповідність 

Г  занурити … воду, повернутися … понеділок  

Д  описати … повісті,  … давно забутій історії 

11. Помилку  в утворенні  імені по батькові допущено в рядку 

А  Миколайович, Миколаївна 

Б  Григорьєвич, Григорівна 

В  Сергійович, Сергіївна 

Г  Ігорович, Ігорівна 

Д  Степанович, Степанівна 

12.Складносурядне речення Вітру на морі не було… утвориться, якщо  серед 

варіантів вибрати  
А  коли ми повернулися  з екскурсії. 

Б  хоча за прогнозом обіцяли і буйного. 

В  проте клекотав сильний прибій. 

Г  як  і очікуваного кілька днів сонця 

Д  світило сонце 

13. Фразеологізмами  є всі  вислови, ОКРІМ 

А бити тривогу 
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Б  бити поклони 

В  бити в барабан 

Г  бити по кишені 

Д   бити на сполох 

14.  Правильно вжито  прийменник у рядку 

А  виконати по замовленню 

Б  розмістити  по алфавіту 

В  виконати по бажанню  

Г  заняття по біології 

Д  ударити по воротах 

15. Дієприкметниковий зворот НЕ ТРЕБА  виділяти комами в 

реченні(розділові знаки пропущено) 

А Усе спить поморене  денною працею. 

Б  Карпатські гори одягнені в смерекові ліси стоять у німій величі. 

В Загорнуті в ковдру осені сади зачаровують.   

Г Вона любила холодні осінні ночі наповнені місячним  сяйвом. 

Д Серед хати стояв стіл застелений білою скатертиною. 

 

16. Прочитайте фрагмент  текст, у якому  пропущено окремі  слова.  
Керівника туристичного  гуртка Олексія … повідомили  про те, що за півтора 

…занять група учнів .. орієнтуватися … 

Правильним є варіант  послідовного заповнення пропусків 

А Пономаренко, місяці,  навчилась, по зірках 

Б Пономаренка, місяця, навчилась, за зірками 

В Пономаренка, місяці, навчились,  по зіркам 

Г Пономаренко,  місяця, навчились, за зірками 

Д Пономаренка, місяця,  навчились, по зіркам 

У  завданнях 17-19 до кожної інформації, позначеної буквами, потрібно 

дібрати одну правильну відповідь з варіантів,  позначених цифрою. 

 

17.Установіть відповідність між іншомовним словом і його синонімом 

українською. 

1 аматор  1   А уподібнення 

2 асиміляція  2   Б дозвіл 

3 ліцензія  3   В перевірка 

4 аудит  4   Г початківець 

  Д допомога 

 

18.Установіть відповідність    Тим односкладних речень                          

Приклад 

1означено - особове А Відпочиваю від гримучих трас, 

камінних стін 

1  

2 неозначено - особове Б Незнятий кадр незіграної ролі 2  

3 безособове В  Зелене море зроблять із Дніпра 3  

4 називне Г Завіяло, заговорило снігом у полі 4  
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 Д За одного небитого двох небитих 

дають 
  

 

19. З`ясуйте, якою частиною мови є виділені слова  в реченні (цифра позначає 

наступне слово) 

Виноград плакав (1) і плакав , але (2) ніхто не зупинився (3)коло нього,  усі 

поспішали  в поле, на городи , усі (4)не мали часу 

 

А прислівник                           А  

Б  займенник Б  

В  прийменник В  

Г  сполучник Г  

Д  частка Д  

 

 

 

 


