
Для вас, випускники шкіл! 

ЗНО 2022 :
українська мова та 

література :

поради бібліографа



Одним із важливих і непростих випробувань, які

треба пройти старшокласникам є зовнішнє

незалежне оцінювання. Це перевірка здобутих знань

й своєрідний підсумок їх тривалої роботи, який

вимагає грунтовної та системної підготовки.

Черкаська обласна універсальна наукова

бібліотека імені Тараса Шевченка підготувала

добірку матеріалів, які допоможуть систематизувати

знання випускників шкіл з української мови та

літератури.



Нормативні документи

Програма зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання з української мови і літератури, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти : затв. наказом
Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 р. № 696
// Український центр оцінювання якості освіти. – Режим
доступу: https://testportal.gov.ua/programelit/

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови та літератури містить вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учасників з цього навчального
предмета, а також конкретизує, що повинен знати та
вміти випускник навчального закладу в межах визначених
тематичних розділів. У блоці «Українська література»
наведено перелік літературних творів, які виносяться на
зовнішнє незалежне оцінювання.

https://testportal.gov.ua/programelit/


Путівник учасника ЗНО-2022 // Український центр оцінювання якості

освіти. – Режим доступу: https://www.pdau.edu.ua/content/zno-2022

В путівнику зібрані найпоширеніші запитання щодо

зовнішнього незалежного оцінювання :

✓ На що варто зважати, готуючись до ЗНО?

✓ Які предмети ЗНО/ДПА вибрати?

✓ Коли можна зареєструватися?

✓ Як підготуватися до реєстрації?

✓ Як правильно позначити в програмі

реєстрації ті результати ЗНО/ДПА, які вам

потрібні?

https://www.pdau.edu.ua/content/zno-2022


Підготовка до ЗНО-онлайн 

✓Онлайн-школа  «Підготовка до ЗНО» 

// Pidhotovkadozno. – Режим доступу:            
https://pidhotovkadozno.com

✓ Курси підготовки до ЗНО-2022. Усі уроки
для 10-11 класів // Уoutube. – Режим 
доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q-
XsShKo2mo

✓ ЗНО // ZNOUA.  – Режим доступу:
https://zno.ua/online?gclid=EAIaIQobChMIl
8X4os2c9QIVWee7CB3Qqwl3EAEYASAAEg
KsWfD_BwE

https://pidhotovkadozno.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Q-XsShKo2mo
https://zno.ua/online?gclid=EAIaIQobChMIl8X4os2c9QIVWee7CB3Qqwl3EAEYASAAEgKsWfD_BwE


ЗНО-2022 // Український центр оцінювання якості освіти. –

Режим доступу: https://testportal.gov.ua/zno-2022/

Поперечна, Д. Як  підготуватися до ЗНО : 46 безкоштовних 

курсів з різних предметів / Дарія Поперечна // Українська 

правда. – Режим доступу: 

https://life.pravda.com.ua/society/2021/01/16/243673

Як безплатно підготуватися до ЗНО : 6 онлайн рішень       

// Нова українська школа. – Режим доступу: 

https://nus.org.ua/articles/yak-bezkoshtovno-pidgotuvatys-do-

zno-6-onlajn-rishen/

Підготовка до ЗНО-онлайн 

https://testportal.gov.ua/zno-2022/
https://life.pravda.com.ua/society/2021/01/16/243673
https://zno.ua/online?gclid=EAIaIQobChMIl8X4os2c9QIVWee7CB3Qqwl3EAEYASAAEgKsWfD_BwE


Відео-уроки

✓Відео-уроки з української мови :  10 клас 

/ Youtube. – Режим доступу: https://nazno.ml/dxu

✓ Відео-уроки з української літератури : 10 клас

// Youtube. – Режим доступу: https://nazno.ml/rnd

✓ Відео-уроки з української мови : 11 клас 

// Youtube. – Режим доступу: https://nazno.ml/dhh

✓ Відео-уроки з української літератури : 11 клас 

// Youtube. – Режим доступу:  https://nazno.ml/mfi

✓ Відео-конспекти для підготовки до ЗНО з української мови // Youtube. – Режим        
доступу: https://nazno.ml/ioq

https://nazno.ml/dxu
https://nazno.ml/rnd
https://nazno.ml/dhh
https://nazno.ml/mfi
https://nazno.ml/ioq


ЗНО в картинках

✓ ЗНО в картинках : українська мова //
ЗНО клуб. – Режим доступу:
//znoclub.com/mova-ta-literatura/762-zno-
v-kartinkakh-ukrajinska-mova.h

✓ ЗНО в картинках : українська література 
// ЗНО клуб . – Режим доступу:           
https://znoclub.com/pidgotovka-do-
zno/765-zno-v-kartinkakh-ukrajinska-
literatura.html

https://znoclub.com/mova-ta-literatura/762-zno-v-kartinkakh-ukrajinska-mova.html#google_vignette
https://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/765-zno-v-kartinkakh-ukrajinska-literatura.html


Шпаргалки до ЗНО

✓ Тодорійко, А. А. Тіло, як шпаргалка:  лайфхаки до ЗНО з української мови

/ Тодоріко Алла Анатоліївна // Ерудит.нет. – Режим доступу: 

https://erudyt.net/pidgotovka-do-zno/ukrainska-literatura/shparhalka-

layfkhaky-do-zno-z-ukrainskoi-movy.html

✓ Волкова, Л. В. Опірні таблиці для підготовки ЗНО з української літератури          

/ Волкова Лідія Володимирівна // Ерудит.нет. – Режим доступу: 

https://erudyt.net/pidgotovka-do-zno/ukrainska-literatura/oporni-tablytsi-dlia-

pidhotovky-do-zno-z-ukrainskoi-literatury.html

https://erudyt.net/pidgotovka-do-zno/ukrainska-literatura/shparhalka-layfkhaky-do-zno-z-ukrainskoi-movy.html
https://erudyt.net/pidgotovka-do-zno/ukrainska-literatura/oporni-tablytsi-dlia-pidhotovky-do-zno-z-ukrainskoi-literatury.html


Відповіді на тести ЗНО : з досвіду 2021

✓ Завдання та відповіді на тести ЗНО з 

української мови та літератури  2021 

року // Оsvita.ua. – Режим доступу: 

https://osvita.ua/test/answers/82624/

https://osvita.ua/test/answers/82624/


Готуєтесь до ЗНО? 

Завітайте до бібліотеки! 

✓ Авраменко, О. М. 100 експрес-уроків української : в 2 ч. 

/ Олександр Миколайович Авраменко. – Київ : Книголав, 

2018.                

✓ Мацько, В. П. Українська мова : навч. посіб. / Віталій 

Мацько. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 263 с.

✓ Береза, Т. А. Скажи мені українською / Тарас Береза. –

Львів : Апріорі, 2019. – 455 с. 

✓ Український правопис : з комент. та прим. до нової ред.

/ [ред. О. М. Журавченко]. – Харків : Ранок, 2020. – 319 с. 



✓ Вусик, О. С. Словник синонімів української

мови : понад 2500 синонім. гнізд / О. С. Вусик. –

Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2019. – 575 с.

✓ Ярещенко, А. П. Сучасний фразеологічний 

словник української мови / Ярещенко А. П., 

Бездітко В. І., Козир О. В. – Харків : Торсінг, 

2018. – 639 с. 

✓ Яковлева А. М. Сучасний тлумачний словник 

української мови : 55000 слів / А. М. Яковлева, 

Т. М. Афонська. – Харків : Торсінг, 2017. – 670 с. 

Готуєтесь до ЗНО? 
Завітайте до бібліотеки! 



Самостійна підготовка до ЗНО з 

української мови 

• http://slovopedia.org.ua/ – сайт «Словопедія»

• http://www.slovnyk.ua/ – портал української мови та культури

• http://sum.in.ua/ – словник української мови

• http://www.osvitaua.com/ – видавництво «Шкільний світ»

• http://dyvoslovo.com.ua/last_issue/ –Журнал «Дивослово» (електронна версія)

http://slovopedia.org.ua/
http://www.slovnyk.ua/
http://sum.in.ua/
http://www.osvitaua.com/
http://dyvoslovo.com.ua/last_issue/


• http://www.unika.in.ua/ua/dic_ua.php – онлайн-словники

• http://mova.ga/ – сайт «Чиста мова»

• http://ukrainskamova.at.ua/ – офіційний сайт української мови

• https://ushchuk.wordpress.com/ – школа української мови Івана Ющука

• http://academ-lib.ru/Yushchuk – Ющук І. П. Практикум з правопису і граматики української

• мови

• http://www.glazova.org.ua/ – сайт «Словесник»

• http://yak-my-hovorymo.wikidot.com – «Як ми говоримо» Б. Антоненка-Давидовича

• http://kultura-movy.wikidot.com/ – культура мови на щодень

http://www.unika.in.ua/ua/dic_ua.php
http://mova.ga/
http://ukrainskamova.at.ua/
https://ushchuk.wordpress.com/
http://academ-lib.ru/Yushchuk
http://www.glazova.org.ua/
http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/
http://kultura-movy.wikidot.com/


Що читати до ЗНО з української літератури

✓ https://osvita.ua/test/57770/ – Перелік творів

української літератури, обов'язкових для 

вивчення учасниками ЗНО 2022 року.

✓ https://osvita.ua/test/training/skorocheni-tvory –

скорочені версії творів. ЗНО.

https://osvita.ua/test/57770/
https://osvita.ua/test/57770/
https://osvita.ua/test/training/skorocheni-tvory/


Програмні твори з української літератури до ЗНО : 

слухати онлайн

✓ http://osvita.ua/test/training/ukr-literature/ –

аудіоподкасти з підготовки до зовнішнього незалежного

оцінювання з української літератури.

✓ https://sluhay.com.ua/find/genre=%D0%9F%D1%80%D0%BE%

D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%97%D0%9

D%D0%9E – слухати аудіокниги онлайн. 

✓ https://nazno.ml/jfu – Аудіо. Українська література. ЗНО 

2021.

✓ http://lucaster.podfm.ru/userlent/2929/ukraudio/ – твори, 

озвучені корифеями української літератури.

http://osvita.ua/test/training/ukr-literature/
https://sluhay.com.ua/find/genre=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%97%D0%9D%D0%9E
https://nazno.ml/jfu
http://lucaster.podfm.ru/userlent/2929/ukraudio


✓ http://www.movi.com.ua/audioknigi-/3064-

vershnik-bez-golovi – невелика, однак 

цікава добірка аудіокниг українською.

✓ http://e-bookua.org.ua/audio/ – розділ 

аудіолітератури на одній з найбільших 

електронних українських бібліотек.

✓ http://ditky.info/load/navchalni/18 –

аудіокниги шкільної програми.

Програмні твори з української літератури до ЗНО : 
слухати онлайн

http://www.movi.com.ua/audioknigi-/3064-vershnik-bez-golovi
http://e-bookua.org.ua/audio/
http://ditky.info/load/navchalni/18


Психолог радить

✓ Як батьки можуть допомогти підготуватися 

до ЗНО : поради батькам        // Український 

центр оцінювання якості освіти. – Режим 

доступу: https://testportal.gov.ua/porady-

batkam/

✓ Поради практичного психолога при 

підготовці та здачі ДПА та ЗНО  // Гімназія  

№ 6. – Режим доступу:

https://www.g6.ks.ua/article/porady-praktychnogo-

psyhologa-pry-pidgotovci-ta-zdachi-dpa-ta-zno

https://testportal.gov.ua/porady-batkam/
https://www.g6.ks.ua/article/porady-praktychnogo-psyhologa-pry-pidgotovci-ta-zdachi-dpa-ta-zno


Психолог радить

✓ Учаснику ЗНО : як подолати стрес 

під час тестування  // Оsvita.ua. –

Режим доступу: 

https://osvita.ua/test/55737/

✓ Як небоятися ЗНО ? : психологічні 

поради // МСМБ . – Режим доступу: 

https://msmb.org.ua/actions/news/201

3/yak-ne-boyatisya-zno-psihologichni-

poradi/

https://osvita.ua/test/55737/
https://msmb.org.ua/actions/news/2013/yak-ne-boyatisya-zno-psihologichni-poradi/


Матеріали підготували працівники

відділу наукової інформації та

бібліографії Черкаської ОУНБ

імені Тараса Шевченка


