
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  ВСТУПНИХ  ВИПРОБУВАНЬ  З  УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ  ДЛЯ  АБІТУРІЄНТІВ  НА 

ОСНОВІ БАЗОВОЇ  ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ  

Зміст роботи тестового випробування визначено програмою з української мови для вступників на базі 

9 класу. Робота складається з двох блоків: 12 тестових завдань з вибором ОДНІЄЇ правильної відповіді 

та розгорнутої (аргументованої) відповіді на питання (міні-твір).  

На виконання роботи відводиться 60 хвилин.  

До кожного із завдань ПЕРШОГО блоку наведено п’ять варіантів відповіді, з яких лише ОДИН 

правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь 

у спеціальному бланку відповідей (хрестиком у потрібній клітинці). До першого блоку входять 

питання з основних розділів мовознавства: фонетики, орфографії, морфології, лексикології, 

синтаксису, пунктуації. 

Максимальна кількість балів за перший блок  для  –  150 балів (по 12,5 за кожну правильну відповідь 

або 6 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано дві відповіді, або вказано неправильну 

відповідь, яку потім виправлено на правильну, або 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або 

відповіді не надано).  

Максимальна кількість за другий блок – 50 балів (по 25 балів за текстотворчі вміння та за мовленнєве 

оформлення). 

Зміст висловлювання може бути оцінений 0, 10, 20 або 25 балами: 

0 балів  – висловлювання містить 1-3 речення (не є міні-текстом); 

10 балів – відповідь не містить аргументів, порушено логіку висловлювання, не зроблено висновку; 

20 балів – нечітко сформульовано тезу або не зроблено висновку, але висловлювання логічне, 

вмотивоване, у ньому використано задані синтаксичні конструкції; 

25 балів - чітко сформульовано тезу,  зроблено висновок,  висловлювання логічне, вмотивоване, у 

ньому доречно використано задані синтаксичні конструкції.  

Мовленнєве оформлення висловлювання може бути оцінене 0, 10, 20 або 25 балами: 

0 балів  –  загальна кількість лексичних, граматичних, стилістичних та орфографічних помилок 

перевищує  4; 

10 балів – у  роботі наявні 3-4 помилки; 

20  балів – у  роботі наявні 1-2 помилки;  

25  балів – у  роботі наявні 0 чи 1 негруба помилка. 

Максимальна оцінка за вступне випробування – 200 балів. 

 


