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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 варіантів містить 19 тестових завдань відповідної форми: 

 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  кожного варіанта, позначеного буквою,  потрібно 

дібрати одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами; 

 завдання 20 -  тема для власного висловлення та загальні вимоги до його 

написання. 

 

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». 

Кожну правильну відповідь тестового завдання оцінюють в 1 бал. 

 

   Зразки тем для власного висловлення. 

1.  Що значить бути добрим? 

2.  Як Ви вважаєте, що таке щастя? 

3.  Що значить бути патріотом? 

4.  Як Ви вважаєте, що таке дружба? 

5.  Що, на Вашу думку, означає бути сучасним? 

6.  Яку людину, на Вашу думку, можна назвати освіченою? 

7.  Кого, на Вашу думку, можна вважати моральним авторитетом? 

8.  Яку людину, на Вашу думку,  можна назвати успішною?  

9.  Що, на Вашу думку, може спонукати  людей дбайливіше ставитись до 

природи? 

10. Як Ви вважаєте, чому люди не завжди приязно ставляться один до одного? 

 

Орієнтовний обсяг тексту власного висловлення  — від 60 слів. Текст 
обсягом до 60 слів не перевіряють і не оцінюють. Роботу, що не відповідає темі 

власного висловлення, оцінюють в 0 балів. 
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Структура власного висловлення 

1. Теза. 

2. Аргумент. 

3. Приклад. 
4. Висновок. 

 
У цьому завданні учень/учениця має викласти власні міркування щодо зазначеної 

теми: сформулювати тезу, навести переконливий аргумент на її підтвердження, 
проілюструвати власну думку прикладами з художньої літератури чи інших видів 

мистецтва (зазначаючи автора й назву художнього твору, наводячи цитати з нього 
тощо, але не вдаючись до детальних характеристик персонажів й переказу змісту 

прочитаного), історичними фактами або випадками з життя, підсумувати вкладене й   
сформулювати висновок. 

 

         Оцінювання змісту власного висловлення 

Критерій Змістовий вияв критерію К-ть 

балів 

1.Теза Учень/учениця чітко формулює тезу висловлення. Теза 

передує аргументу.  
1 

 Учень/учениця не  формулює тезу висловлення чітко; теза 
розміщена після аргументу або теза розірвана 

аргументом чи прикладом. 

0,5 

 Учень/учениця не формулює тезу взагалі або формулює 

тезу, що не відповідає запропонованій темі. 
0 

2. Аргумент Учень/учениця наводить доречний і переконливий доказ. 
 

1 

 Наведений аргумент не є достатнім для обґрунтування 
даної тези. 
Аргумент розміщено після прикладу, який його ілюструє. 

0,5 

  Учень/учениця не наводить аргумент для обґрунтування 

тези. Наведений аргумент не є доречним. 
0 

3.Приклад з 

художньої 

літератури, 

інших видів 

мистецтва, 

з історії чи 

з власного 

життя 

Учень/учениця підкріплює аргумент розгорнутим,добре 

поясненим прикладом з художньої літератури чи іншого 

виду мистецтва, або наводить доречний приклад із 

власного життя, подію з історії чи суспільно-політичного 

життя, що є конкретною, локалізованою в часі та 

просторі. 

1 

 Відсутня мотивація наведення прикладу; приклад не 

конкретизований, містить фактичні помилки. 
0,5 

 Приклад з літератури,інших видів мистецтва, історії, 

суспільно-політичного чи власного життя відсутній або 

він не є доречним. 

0 

4. Висновок Висновок відповідає тезі й органічно випливає з аргументу 

та прикладу/ дів.  

1 
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 Висновок лише частково відповідає тезі або лише 

частково пов'язаний з аргументом чи прикладом. 
0,5 

 Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій 
у власному висловленні тезі, висновок 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 

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 

 

 

ЗРАЗОК 

    (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 

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 
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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 цiнност і 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 

Г  11  

6. У якому відмінку вжито виділене слово? 
 

 

 

 

 

  7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні 
 

 

 

 

А називному 

Б родовому 

В знахідному 

Г місцевому 

 

А 1 

Б 6 

В 9 

Г 12 
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  8. Речення зі вставним словом 
 

 

 

 

 

  9. На думку Екзюпері, цінність розуму 
 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

А 5 

Б 8 

В 7 

Г 11 

 

А у служінні любові 

Б у пошуку рідної душі 

В у відкритті джерел любові 

Г у створенні  матеріальних цінностей 
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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. 

    

 

18 . Установіть відповідність  

Тип односкладного речення                                     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  

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 1  

Б займенник 2  

В прийменник 3  

Г сполучник 4  

Д частка   

 

А уподібнення 

Б дозвіл 

В перевірка 

Г початківець 

Д допомога 

 

1  

2  

3  

4  

 

1 аматор 

2 асиміляція 

3 ліцензія 

4 аудит 

 


