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Вступні випробування з української мови та літератури для вступників 

на освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітнього ступеня 

«Бакалавр» проводяться відповідно до Програми зовнішнього незалежного 

оцінювання (Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 р. 

№ 77). 

Українська мова є державною мовою України, мовою українського 

народу, який творив її впродовж багатьох століть. Вільне володіння нею 

сприяє пізнанню нагромаджених людством культурних цінностей, 

духовному вдосконаленню, розвиткові інтелекту, формуванню національної 

самосвідомості. Знанням мови ми зміцнюємо свою державу, забезпечуємо 

нерозривну єдність із землею, на якій ми живемо, возвеличуємо народ, що є 

творцем і носієм мови – ознаки національного визнання. 

Екзаменаційні тестові завдання з української мови та літератури дають 

можливість перевірити писемну та літературну грамотність абітурієнтів. 

Правильне розв’язання всіх запропонованих завдань вступного 

випробування дає можливість абітурієнту отримати 12 (тобто 200) балів. 

Відповідають вимогам сучасної тестології. 

 Екзаменаційні тестові завдання з української мови та літератури 

складаються з трьох частин, а саме: І ч. – з української мови,  ІІ ч. – з 

української літератури, ІІІ ч. – з власного висловлювання (міні-твору). 

 Завдання тесту є трьох форм: 

- з однією правильною відповіддю; 

- на встановлення відповідності; 

- з розгорнутою відповіддю (власне висловлювання-роздум). 

Завдання з однією правильною відповіддю треба виконувати в середньому 

за одну хвилину, на встановлення відповідності – півтори-дві хвилини, на 

написання власного висловлювання – 30 хвилин. Усього на виконання 

екзаменаційних тестових завдань з української мови та літератури 

відводиться 90 хвилин.  

 

СИСТЕМА РОЗРАХУНКУ ТЕСТОВОГО БАЛА  

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

Для завдань тесту кожної форми встановлюється відповідна система 

оцінювання.  

За правильне (частково правильне) виконання завдань нараховується: 

- за завдання 1-8 (з мови), що мають по чотири варіанти відповіді, серед яких 

лише один правильний, можна отримати за кожне завдання 0 або 0,125 

тестовий бал(тобто максимальна кількість з мови − 1 балів); 

- за завдання 9-14 (з мови), що мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких 

лише один правильний, можна отримати за кожне завдання 0 або 0,25 бали 

(тобто максимальна кількість з мови – 1,5 балів); 

- за завдання 15-20(з мови) на встановлення відповідності можна отримати за 

кожне завдання 0 або0,5 (0,125) тестових бали (у залежності від кількості 
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правильно встановлених відповідностей, тобто максимальна кількість з мови 

− 3 бали); 

- за завдання 21-22 (з літератури),що мають по п’ять варіантів відповіді, 

серед яких лише один правильний, можна отримати за кожне завдання 0 або 

0,25 бали (тобто максимальна кількість із літератури –0,5 бали); 

- за завдання 23-24 (з літератури) на встановлення відповідності можна 

отримати за кожне завдання 0 або 0,5 (0,125) тестових бали (у залежності від 

кількості правильно встановлених відповідностей, тобто максимальна 

кількість із літератури − 1 бал); 

- за завдання з розгорнутою відповіддю (міні-твір) 0 – 5 тестових балів.  

Для оцінки завдання з розгорнутою відповіддю (міні-твір) 

використовується схема оцінювання власного висловлення з української 

мови. 

 

 

СХЕМА ОЦІНЮВАННЯ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ З 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Критерії оцінювання Кількість 

балів 

 

 

 

 

Зміст  

тексту 

1. Чітке формулювання тези висловлювання  0 – 0,25 

2. Переконливість аргументів (не менш як два), їх 

доцільність 

 0 – 0,25 

3а. Використання прикладів з художньої 

літератури (інших видів мистецтва) 

 0 – 0,5 

3б. Використання прикладів з історії, суспільно-

політичного життя, прикладів із власного життя  

 0 – 0,5 

4. Логічність і послідовність викладу думок  0 – 0,25 

5. Відповідність висновку тезі й наведеним 

аргументам 

 0 – 0,25 

Загалом за зміст: 2 

Мовленнєве оформлення 

6а. Кількість орфографічних і 

пунктуаційних помилок 

Кількість балів 

0-1 (негруба) 1,5 

1-2 1 

3-4 0,5 

5-7 0,25 

8-12 0,125 

13-16 0 
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6б. Кількість лексичних, 

граматичних і стилістичних 

помилок 

Кількість балів 

0 1,5 

1-2 1 

3-4 0,5 

5-6 0,25 

7-8 0,125 

9-10 0 

Загалом за мовленнєве оформлення: 3бали 

 

Максимально можлива сума балів за власне висловлювання (сума балів 

за всіма критеріями) – 5. 

 

 

ШКАЛА СПІВВІДНЕСЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ВИПРОБУВАННЯ 

У ДВАНАДЦЯТИБАЛЬНІЙ ТА ДВОХСОТБАЛЬНІЙ СИСТЕМАХ 

 

За дванадцятибальною системою  

оцінювання 

За двохсотбальною системою  

оцінювання 

4 100 

4,5 106 

5 113 

5,5 119 

6 125 

6,5 131 

7 138 

7,5 144 

8 150 

8,5 156 

9 163 

9,5 169 

10 175 

10,5 181 

11 188 

11,5 194 

12 200 

 


