


ФОРМА, СТРУКТУРА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНОГО ІСПИТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

Брати участь у конкурсі за результатами вступних випробувань на основі 

повної загальної середньої освіти (11 класів) мають право особи, які визначені 

Правилами прийому. Такі вступники складають вступний іспит з української мови 

та літератури у формі письмового тестування відповідно до Програми зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання з української мови і літератури, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти http://testportal.gov.ua//wp-

content/uploads/2016/12/Programa_2020_ukr.mova.pdf (див. додаток 1.)  
Вступник, який складає вступний іспит, отримує індивідуальне 

екзаменаційне завдання, а також відповідний бланк відповідей. 

Для виконання вступного іспиту з української мови та літератури 

встановлено норму часу (в астрономічних годинах) – 2 години.  

Використання електронних приладів, підручників, навчальних посібників та 

інших матеріалів під час вступного іспиту заборонено. 

Вступний іспит з української мови та літератури містить завдання, які 

розташовані за принципом зростання їх складності. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО  

ІСПИТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 

Завдання з української мови складаються з трьох частин: 

ЧАСТИНА 1 

Включає 12 тестових завдань закритої форми з вибором однієї правильної 

відповіді, кожне з яких оцінюється в 0 або 0,5 балів:  

− 0,5 бала, якщо вказано правильну відповідь;  

− 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї 

відповіді, або відповіді на завдання не надано. 

Завдання вважають виконаним, якщо вступник вибрав і позначив відповідь у 

бланку відповідей.  

ЧАСТИНА 2 

Включає 4 тестові завдання на встановлення відповідності («логічні пари») і 

оцінюються у 0,5; 1; 1,5 або 2 бали:  

− 0,5 бала – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»);  

− 0 балів – за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в 

рядку та/або колонці;  

− 0 балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності 

(«логічної пари») або відповіді на завдання не надано. 

Завдання вважають виконаним, якщо вступник зробив позначки на перетинах 

рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей. 

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/Programa_2020_ukr.mova.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/Programa_2020_ukr.mova.pdf


 

ЧАСТИНА 3 

Включає 4 тестові завдання з аналізу тексту, що будуть оцінені в 0 або 3 бали: 

− 3 бали, якщо вказано правильну відповідь;  

− 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї 

відповіді, або відповіді на завдання не надано. 

Завдання з української літератури складаються з двох частин: 

ЧАСТИНА 1 

Включає 12 тестових завдань закритої форми з вибором однієї правильної 

відповіді, кожне з яких оцінюється в 0 або 0,5 балів:  

− 0,5 бала, якщо вказано правильну відповідь;  

− 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї 

відповіді, або відповіді на завдання не надано. 

Завдання вважають виконаним, якщо вступник вибрав і позначив відповідь у 

бланку відповідей.  

ЧАСТИНА 2 

Включає 4 тестові завдання на встановлення відповідності («логічні пари») і 

оцінюються у 0,5; 1; 1,5 або 2 бали:  

− 0,5 бала – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»);  

− 0 балів – за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в 

рядку та/або колонці;  

− 0 балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності 

(«логічної пари») або відповіді на завдання не надано. 

Завдання вважають виконаним, якщо вступник зробив позначки на перетинах 

рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей. 

У бланку відповідей слід вказати лише одну літеру, якою позначена 

відповідь. При цьому вступник не повинен наводити будь-які міркування, що 

пояснюють його вибір відповіді. 

Якщо вступник вважає за потрібне внести зміни у відповідь до якогось із 

завдань, то він може це зробити у спеціально відведеній для цього частині бланку. 

Таке виправлення не веде до втрати балів. Якщо ж виправлення зроблено в 

основній частині бланку відповідей, то бали за таке завдання не враховуються. 

Система нарахування балів за правильно виконане завдання з 

української мови та літератури для оцінювання робіт вступників: 

Номери завдання 
Кількість балів за 

одне завдання 
Усього балів 

1 – 12 по 0,5 балу 6 балів 

13 – 16 по 2 бали 8 балів 

17 – 20 по 3 бали 12 балів 



 

Усього балів з української мови 26 

1 – 12 по 0,5 балу 6 балів 

13 – 16 по 2 бали 8 балів 

Усього балів з української літератури 14 

Всього балів з вступного іспиту 40 

Бали, отримані на вступному іспиті, переводяться у рейтингові оцінки за 200-

бальною шкалою за такою схемою:  

Загальна кількість 

набраних балів 

Оцінювання  

за шкалою 100-200 балів 

0-0,5 не склав 

1-1,5 не склав 

2-2,5 не склав 

3-3,5 не склав 

4-4,5 100,0 

5-5,5 102,8 

6-6,5 105,6 

7-7,5 108,4 

8-8,5 111,2 

9-9,5 114,0 

10-10,5 116,8 

11-11,5 119,6 

12-12,5 122,4 

13-13,5 125,2 

14-14,5 128,0 

15-15,5 130,8 

16-16,5 133,6 

17-17,5 136,4 

18-18,5 139,2 

19-19,5 142,0 

20-20,5 144,8 

21-21,5 147,6 

22-22,5 150,4 

23-23,5 153,2 

24-24,5 156,0 

25-25,5 158,8 

26-26,5 161,6 

27-27,5 164,4 

28-28,5 167,2 

29-29,5 170,0 

30-30,5 172,8 

31-31,5 175,6 

32-32,5 178,4 



 

33-33,5 181,2 

34-34,5 184,0 

35-35,5 186,8 

36-36,5 189,6 

37-37,5 192,4 

38-38,5 195,2 

39-39,5 198,0 

40 200,0 

Вступник, який набрав менше, ніж 100 балів, до участі в наступних вступних 

випробуваннях та у конкурсному відборі не допускається. 
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