ЗНО з української мови та літератури
Твір - 20 балів
Максимум (за весь тест):
104 бали

Тестові
завдання 84 бали
Мова + література

81%
1

Власне висловлювання
– це майже п’ята
частина вашого успіху
на ЗНО.

19%

Час на виконання тесту ЗНО
180 хвилин
120 хвилин

Тестові
завдання
Приблизно 2 години
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Власне
висловлення
Приблизно 1 година

60 хвилин

Оцінювання творчого завдання
Усього – 20 балів
Зміст:
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Теза – 2 бали
Аргументи – 2 бали
Приклад з літератури чи інших видів мистецтва – 2
бали
Приклад з історії/особистого життя – 2 бали
Логічність, послідовність – 2 бали
Висновок – 2 бали

Мовне оформлення:
Орфографія і пунктуація – 4 бали.
Лексика, граматика і стилістика – 4 бали.

Фішка №1

200 слів

4

Менше ніж 100 слів

100-199 слів

Твори не
перевірятимуть!

Неповністю
розкрита тема.
Оцінка значно
нижча.

200-220 слів
Цілком достатньо, щоб
розкрити тему і не
наробити забагато
помилок.

Фішка №2

Думай про читача!
Почерк:
постарайся
якнайкраще!
Абзаци:
ширина
великого
пальця
Поля:
рівні, відступ
від лівого
краю
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Фішка №3

Сендвіч-структура
Вступ
1 абзац

Аргументи
Аргумент-1 + приклад
Аргумент-2 + приклад
(Аргумент-3 + приклад)

Висновки
1 абзац
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Фішка №4

Баланс
Вступ = Висновок

01

Вступ

02

Висно
Основна частина
вок> Вступ + Висновок
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Поганий приклад

Твір з Інтернету (http://ycilka.net/tvir.php?id=341)

«Вільний той, хто може не брехати»

Вступ: «Воля – складне поняття, його трактують по-різному.
Вільна людина у буденному значенні – це той, хто може
безперешкодно робити те, що він вважає за потрібне – жити
там, де хоче, вчитися чи працювати за будь-яким фахом, мати
свободу пересування тощо. Усі права та свободи людини
прописані в Конституції України. Але ніде там не йдеться про
щось схоже на те, про що говорить А.Камю, а саме про свободу
від необхідності брехати». (67 слів)
Висновок:«Отже, справжня воля для людини – бути собою». (7
слів)
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Фішка №5

Ключові слова

1. Тема:
«Хто над ким володарює – золото над
людиною чи людина над золотом?»

2. Виділяємо ключові слова різних частин мови на тему і підбираємо синоніми.
Гроші
фінанси, прибутки, засоби
існування, валюта, хліб, «купило»

Багатство
достаток, зажиток, мільйони

Людина
кожен, ми, люди, світ, суспільство

Володарювати
панувати, захоплювати,
поглинати

Багатий
заможний, забезпечений,
грошовитий
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Багато
= доволі, велика кількість,
вдосталь, чимало, без ліку, кури
не клюють

3. Розподіляємо синоніми рівномірно по тексту, не повторюючись.

Фішка №6

Перехідники
Теза
Я думаю
(вважаю,
підтримую, не
погоджуюся,
переконаний);
Мені здається;
На моє
переконання;
На мою думку…

Аргументи
Свідченням
(доказом,
підтвердженням
) цього є…;
Чому я так
думаю? Тому
що…;
Спробую
переконати вас
такими
аргументами…

Приклади
Спадає на думку
герой…;
Говорячи про…,
не можу не
згадати;
Історія також
дає багато
прикладів…
Один із них - …;
Наприклад, у
моєму житті…

Висновок
Отже,
Можна
зробити
висновок…;
Тож бачимо,
що…;
Як було
зазначено…,
На
завершення…

! Не змішуйте ці категорії !
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Між реченнями
По-перше;
По-друге;
З одного боку;
З іншого боку;
Отже;
Тому.

Поганий приклад

Твір з Інтернету (tvir.at.ua/publ/zno_vlasne_vislovljuvannja_tvir_rozdum/mitec_i_mistectvo/mistectvo_ce_suspilna_vartist_b_i_antonich/16-1-0-89)

«Мистецтво – це суспільна вартість (Б-І. Антонич)»

Вступ: Що збагачує наше життя переживаннями, дарує можливість
накопичувати найрізноманітніші враження і як наслідок — якось непомітно,
ненав'язливе, але безперервно навчатися, розвиватися? Звичайно ж,
мистецтво. Мабуть, ці його властивості дозволили поетові так
визначити суспільну роль мистецтва. (де «я вважаю», «я переконаний»,
«мені здається»???)
Висновок: Я переконаний: мистецтво дає нам зразки вартісних почуттів.
Переживаючи причетність до гармонії, сам підносишся, а потім прагнеш
дарувати оточенню щось гарне, справжнє. Саме в цьому найповніше і
розкривається суспільна вартісність мистецтва. (де «отже, можна
зробити виснокок», «ми побачили»???)
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Фішка №7

Цитати
! Необов’язкові ! Але дуже бажані 

Наш «цитатник» для творів ЗНО на 30 типових тем:
http://200baliv.org.ua/cytaty/
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Фішка №7

Цитати
!!! Дотримуйтесь правил оформлення цитат:

01
02 «...», – сказав Х. «… !?» - сказав Х.

Х сказав: «…», що, на мою думку, цілком
справедливо.

Фішка №8

Приклади

01

Приклад з літератури
чи інших видів мистецтв
Мінімум 1!

02

Приклад з історії
чи особистого життя
Мінімум 1!

 Приклад іде після сформульованого аргументу
 Обов’язково спитайте себе:
«Чи не є мій приклад «притягнутий за вуха»?»
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Поганий приклад

Твір з посібника: Авраменко О.М., Дідух Т. І., Чукіна В. Ф. «Власні висловлювання» (2012), с. 15

«До чистої мети треба йти чистою дорогою»
Вступ: Я вважаю, що до кожної мети треба йти так, щоб почуватися людиною, не
втрачати почуття самоповаги й не принижувати інших.
1 Аргумент: … (51 слово)
2 Аргумент: «Прикладом того, як люди у своїх стосунках можуть бути взаємно красивими,
є моя мама. Вона змалку вчить мене шанувати інтереси інших людей, ставитися до них
так, як би я хотів, щоб до мене ставилися. З нею радяться й мої друзі: вона вміє
підтримати, заспокоїти, без нудних нотацій, але з гумором підкаже вихід зі складної
ситуації. Коли ми почали готуватися до ЗНО, мама була проти репетиторів: вона
запропонувала проводити «мозкові штурми» у нас удома. Це ж так природно: хтось
краще знає певний предмет, а хтось ліпший організатор. Разом ми – сила. Жодного разу
ми не зірвали занять, до яких готувалися разом, так що навіть відчули повагу до себе і
гордість, адже покладаємося на власні сили! (113 слів) (приклад не ілюструє
аргументи)
3 Аргумент: … (48 слів)
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Фішка №9

Перевіряй і перевіряй
Перевіряй зважено й окремо на:

Написання слів;
Вживання розділових знаків;
Стилістику і вживання слів:
А) уникнення повторів, підбирайте синоніми
(Тренуйтесь за допомогою словників синонімів);
Б) стилістично правильне вживання слів
(Антоненко-Давидович «Як ми говоримо»);
В) закони милозвучності (у-в, й-і, ся-сь)
http://200baliv.org.ua/pro-mylozvuchnist-ukrajinskoji-movy-test/
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Фішка №10

Не будь нудним!
Змусьте людину, яка перевірятиме твір, усміхнутися
хоча б раз:
 «Сковорода ніяк ні міг жити без свободи, недарма його
називають «українським хіпі»»
 «Мабуть, кожен при підготовці до ЗНО відчув на собі
чаклунську силу ліні».
Але не переборщіть…
«Перли творів ЗНО»:http://www.osvita.org.ua/articles/765.html):

* «Шановні перевіряючі, поставте мені добру оцінку, бо
батьки мене повісять»
* « Всі ми незабаром помремо. Бажаємо успіху.»
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10 фішок творчого завдання ЗНО

01

200 слів

02

Думай про читача!

04

Баланс
Дві магічні
формули...

05

Ключові слова

Цитати

Приклади

Трішки більше,
але не менше.

07

Необов’язково –
бажано

08

Найкращий почерк за
останні 16 років

Багатий словами твір

1 з літератури/мистецтва
1 з історії/життя

09

06

«Перехідники»

Перевіряй
і перевіряй
Багато!

Тепер… практикувати!
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03

Сендвіч
Структура твору
– ням-ням-ням…

На своєму місці

10

Не будь
нудним!


онлайн курс

Ідеальний твір ЗНО
200baliv.org.ua/idealtvir
Практика писання
• Ви пишете 10 власних
висловлювань.
• Я ретельно перевіряю,
коментую і оцінюю їх за
критеріями ЗНО.

Нові матеріали
• Шаблони
• Чек-листи
• Шпаргалки

Приватна група
• Вирішення всіх
проблем ЗНО з
української разом у
групі
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10 творів
10 відео
Бонуси
Подарунки
Спільнота

Онлайн урок
• Он-лайн лекція на
різні теми про
написання в. в.
• Типові помилки на
прикладах
• Практикуми зі
стилістики,
орфографії,
синтаксису
• Мотиваційна порада
для ефективного
навчання
• Міні-тест

Найуспішнішому
учаснику групи
• Традиційний
подарунок-сюрприз
тому, хто набере
найбільшу кількість
балів, за курс.

