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  Кількість учасників ЗНО  
з англійської мови у 2014 році 

 
 

    Взяли участь у тестуванні з англійської 
мови 

69 405 абітурієнтів  
 

(83 704 у 2013 р.) 
 
  



• Тест ЗНО з англійської мови 2014 року 
був розроблений на основі Програми 
зовнішнього незалежного оцінювання з 
іноземних мов (наказ МОН України № 
1689 від 03.12.2013 р., додатки 4 і 4.1). 



Абітурієнти показали такі 
результати:  

• від 100 до 123,5 балів - 6 356 (9,17%) 
• від 124 до 150 балів - 27 312 (39,42%) 
• від 150,5 до 180 балів – 29 768 (42,97%) 
• від 180,5 до 190 балів – 3 931 (5,67%) 
• від 190,5 до 199,5 балів – 1 828 (2,64%) 

 
• 200 балів  - 87  
• 2013 р. -33 
 



200 балів з англійської мови 

• Запорізька гімназія № 6 
• Запорізький класичний ліцей 
• Мелітопольська  ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 



Кількісний розподіл завдань тесту за 
видами мовленнєвої діяльності 



З яких завдань складався тест? 

• Завдання закритої форми: 
 з вибором однієї правильної відповіді; 
 на встановлення відповідності; 
 на заповнення пропусків. 

 
• Завдання відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю. 



З яких частин складався тест? 

• Читання 
• Використання мови 
• Письмо 



Кількість балів 

Читання -22 
Використання мови – 20 
Письмо - 14 

 
Максимальна кількість балів – 56  

 



Завдання закритої форми 

• Частина “Читання” 
 

• Reading 



7

Що таке складність
тестового завдання?



Task 1, Multiple Matching (General) 
 



Task 2, Multiple Choice 
 6 Which of the following is TRUE about Matty Sallin? 

A He taught at New York University. 
B He liked fried bacon for breakfast. 
C He got up at 8 in the morning when a student. 
D He got the idea of his alarm clock from others. 
 
7 What does the word “they“ in line 7 stand for? 
A household chores 
B alarm clocks 
C assignments 
D classes 
 
8 Which is NOT mentioned in the text about the new alarm 

clock? 
A It’s available in several models. 
B It’s a result of team work. 
C It’s popular with people. 
D It’s safe to use. 
 
9 What is Matty working on now? 
A halogen bulbs 
B a backyard elevator 
C a cinnamon alarm 
D computer programs 
 
10 Which of the following does the author mention in the text? 
A Matty was given the task to make an alarm clock. 
B Matty was successful in selling his aroma alarm. 
C Matty’s alarm clock fulfils two functions. 
D Matty’s alarm gives three beeping sounds. 



Task 3, Multiple Matching (Specific) 
 



Складні завдання 

• Task 3 - Multiple Matching (Specific) # 15 
 
Making my descent, I can’t help feeling claustrophobic and anxious. 
I’ve waited for this moment forever and now I’m so nervous. Since 
my twelfth birthday I’ve read and studied. Full of knowledge, with a 
scuba license and lots of gear weighing me down, I sink into the warm 
Caribbean Ocean – a place I’ve only imagined about visiting. 
 
C dreams of far-away voyages (44,23%) 
F* has prepared for the exploration experience (27,16%) 



Task 4, Gapped Text 
 



Складні завдання 

• Task 4, Gapped Text, # 18 
 
I have been in my school’s band since I was in the sixth 
grade.The unity and structure of the music caught my ear  
and pulled me in (18) ____________. I was interested in how 
so many instruments could all have different parts and still 
fit together (19) like a jigsaw puzzle (52,84%). 
 
G* like a fish at the end of a line (13,89%) 
H the lack of live music (43,08%) 



Складні завдання 

• Task 4, Gapped Text, # 21 
 
Although I do view my school as a very fun and 

exciting place with eccentric teachers and great 
students, I would not enjoy it if it was (21) 
___________. 

E* lacking a music program (22,16%) 
B showing up to play for them (18,50%) 
G like a fish at the end of a line (21,78%) 



Завдання закритої форми 

• Частина “Використання мови” 
 

• Use of English 
 



Task 5, Gap Fill (Vocabulary) 



Складні завдання 

• Task 5, gap fill (vocabulary), #  25,26 
The island was known (25) __________ the Spanish 

but still uninhabited in 1609, when Sir George 
Somers ran aground on a sandbank in a storm and 
(26)__________ it for the Crown. 

25  A* to      B at        C in        D for 
    22,72%   12,96%   34,43%  29,57% 
26 A devoted  B requested  C* claimed  D dedicated 
        31,82%     23,08%           28,19%       16,25    



Складні завдання 

• Task 5, gap fill (vocabulary), # 28 
 

• Pink is the island’s “defining colour”. It’s a popular 
shade for the neatly pressed Bermuda shorts  

    (28) __________ by some locals (usually with a 
jacket and a tie). 

   A put      B* worn    C carried     D dressed 
   13,28%    26,93%     11,01%       48,36% 
 



Task 5, Gap Fill (Grammar) 



Складні завдання 

• Task 6, gap fill (grammar), # 34 
 

On the north island of Hokkaido, snow is as  
(34) __________ as in Finnish Lapland, but it’s 

not as cold. 
A* guaranteed  33,02%    
B guaranty        35,39% 
C guarantee     15,33% 
D guaranteeing 15,81% 



Task 5, Gap Fill (Grammar) 



Складні завдання 

• Task 6, gap fill grammar, # 40 
 
Each year at Thanksgiving, the President of the United 

States  receives a gift of a live turkey along  with an 
alternate in case something (40) __________ to the 
official 

turkey). 
A  happen   B will happen   C* happens   D is happening 
    15,49%         36,54%           34,44%            13,07%   
 



Відкрита частина 
Writing 

    You have received a letter from your pen-friend in which 
he/she complains that his/her parents want him/her to read 
classical authors, while he/she is fond of fantasy. 

 
  Write a letter to your pen-friend in which you tell him/her 
 
• whether your parents influence your choice of books to read 
• what is your favorite literary genre and why 
• where you usually get books you’d like to read 
 
   Write a letter of at least 100 words. Do not use any personal 

information (e.g., names, dates, addresses, etc.). Start your 
letter in an appropriate way. 



Критерії оцінювання письмового 
висловлення (бали) 

                                          
   Зміст (а1, a2, a3)                        6                              
   Структура тексту та 
   зв’язність  (в1, b2)                      4             
   Лексика  (с)                                 2        
   Граматика (d)                              2         
                                                      14                                                              



Приклад написання відкритої частини 
    Dear Russell, 
    Thanks for your letter. It’s sad to hear you can’t enjoy reading, because you 

don’t really like it. 
    You know, I think reading should be a thing that makes you relaxed and 

satisfied. My parents advise me some interesting literature from time to time. 
We respect the tastes of each other and never argue about it. 

    Nevertheless, I admire reading classical authors too. For instance, I view the 
adventure novels as fascinating as the fantasy books. I’d recommend you 
Jack London’s works and I believe you would find them quite thought-
provoking. 

    By the way, in my favourite online-shop “Barnes and Noble” you can look for 
the new and extraordinary books. It always  helps me when I’m bored. 

    So take care and keep in touch. 
    With love, 
    Daria. 



Привітання (greeting) 
• Dear Russell, 
Вступ (opening remarks) 
• Thanks for your letter. It’s sad to hear you can’t enjoy reading, because you 

don’t really like it. 
a1 - whether your parents influence your choice of books to read 
• You know, I think reading should be a thing that makes you relaxed and 

satisfied. My parents advise me some interesting literature from time to time. We 
respect the tastes of each other and never argue about it. 

a2 - what is your favorite literary genre and why 
• Nevertheless, I admire reading classical authors too. For instance, I view the 

adventure novels as fascinating as the fantasy books. I’d recommend you Jack 
London’s works and I believe you would find them quite thought-provoking. 

a3 - where you usually get books you’d like to read 
• By the way, in my favourite online-shop “Barnes and Noble” you can look for the 

new and extraordinary books. It always  helps me when I’m bored. 
Кінцівка (closing remarks) 
• So take care and keep in touch. 
Прощання (ending) 
• With love, 
• Daria 



Апеляції 

 
• За порушення вимог Порядку проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання під час 
виконання тестової роботи з англійської мови 
анульовано результати 123 учасників.  
 

• Апеляційні заяви – 549 (451 у 2013 р.) 
• без змін – 413 
    підвищено – 135 
• знижено – 0 



Методичний супровід 

• Посібник з підготовки до ДПА та ЗНО “Exam in Mind” 
2013/2014, Юрченко А.А., Коваленко О.Я., Cambridge, 
Київ, Лінгвіст, 2013 

• Посібник із підготовки до ЗНО з англійської мови 
“Choices Exam Trainer”, Мартинюк А.П., Набокова 
І.Ю., Свердлова І.О., Юрченко А.А., Pearson, 
Dinternal-Books, 2014 

• Навчально-методичний посібник для теоретичної та 
практичної підготовки екзаменаторів з англійської 
мови, УЦОЯО, 2014 (www.testportal.gov.ua, 
www.lvtest.org.ua Підготовка до ЗНО 2015) 
 
 
 

 

http://www.testportal.gov.ua/
http://www.lvtest.org.ua/


Наші координати 

• м. Львів, вул. Шевченка, 116/ 2 
• 2422662 

• www.lvtest.org.ua 
 
 

• Дякую за увагу! 
 

• Юрченко А.А., методист ЛРЦОЯО 
                         2014 р. 
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