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ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ  

за результатами вступного іспиту з української мови і літератури  

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

 

Структура підсумкового бала 

Підсумковий бал складається із «порогового бала», який становить 

100 балів і виставляється предметною комісією за умови надання правильних 

відповідей не менш ніж на п’ять будь-яких завдань із перших десяти завдань 

екзаменаційного білета, та суми балів, виставлених предметною комісією за 

відповіді вступника на кожне з наступних чотирнадцяти завдань 

екзаменаційного білета. 

Бали за відповіді на завдання предметна комісія виставляє в результаті 

перевірки письмової роботи вступника, виконаної ним на вступному іспиті. 
 

Порядок визначення підсумкового бала 

1) Послідовно перевіряють відповіді на перші десять завдань 

екзаменаційного білета та за умови наявності правильних відповідей на будь-

які п’ять завдань із перших десяти виставляють «пороговий бал» (100 балів). 

Після виявлення п’яти правильних відповідей на завдання із перших 

десяти завдань екзаменаційного білета решту завдань із цих десяти не 

перевіряють. 

2) Якщо вступник отримав «пороговий бал» (100 балів), переходять до 

перевірки відповідей на завдання екзаменаційного білета з 11-го по 24-е та 

виставляють бали за ці відповіді.  

Відповідь на кожне завдання екзаменаційного білета з 11-го по 24-е 

оцінюють, виходячи із наведених нижче критеріїв оцінювання відповідей. 

2) Обчислюють підсумковий бал за формулою: 
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де Бі – кількість балів за відповідь на і-е завдання з 11-го по 24-е. 
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Якщо вступник надав менше ніж п’ять правильних відповідей на 

завдання із перших десяти завдань екзаменаційного білета, він не отримує 

«пороговий бал» і перевірку його відповідей на завдання з 11-го по 24-е не 

проводять. 

 

Критерії оцінювання відповідей на завдання 

1. Відповідь на кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді з  

11-го по 20-е оцінюють у 5 або 0 балів: 5 балів, якщо вступник вказав 

правильну відповідь, 0 балів, якщо вступник вказав неправильну відповідь, 

або вказав більше однієї відповіді, або не надав відповіді на завдання. 

2. Відповідь на завдання на встановлення відповідності між 

персонажами та творами, між жанрами та творами, між авторами та творами 

тощо («логічні пари») (завдання з 21-го по 23-є) оцінюють у: 

8 балів, якщо вступник встановив правильну відповідність для всіх 

чотирьох запропонованих пар; 

6 балів, якщо вступник встановив правильну відповідність для трьох 

запропонованих пар; 

4 балів, якщо вступник встановив правильну відповідність для двох 

запропонованих пар; 

2 бали, якщо вступник встановив правильну відповідність для однієї 

запропонованої пари; 

0 балів, якщо вступник не встановив жодної правильної логічної пари 

або не надав відповіді на завдання. 

Якщо в одному рядку таблиці бланку відповідей вступник зробив 

більше однієї позначки, цей рядок при оцінюванні відповіді не береться до 

уваги.  

3. Відповідь на завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю 

(власне висловлення) (24-е завдання) оцінюють балами від 0 до 26, беручи до 

уваги зміст власного висловлення та його мовне оформлення. 

Зміст власного висловлення може бути оцінений балами від 0 до 12.  

Зміст власного висловлення оцінюють за чіткістю формулювання тези, 

аргументацією, наведенням прикладів, логічністю, послідовністю, 

відповідністю висновків тезі.  

Формулювання тези: 

2 бали, якщо вступник чітко формулює тезу висловлення, теза передує 

аргументам; 

1 бал, якщо вступник не формулює тези вправно, теза розташована 

після аргументів; 

0 балів, якщо вступник не формулює тези або формулює тезу, яка не 

відповідає запропонованій темі. 

Аргументація: 

2 бали, якщо вступник наводить принаймні два доречні й переконливі 

аргументи, аргументи передують прикладам; 

1 бал, якщо вступник наводить принаймні один доречний аргумент для 

обґрунтування висловленої тези, або аргументи дублюють один одного, 
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тобто другий аргумент перефразовує зміст першого, або один з аргументів не 

є доречним стосовно сформульованої тези, або аргументи доречні, але 

розташовані після прикладів; 

0 балів, якщо вступник не наводить жодного аргументу, або наведені 

аргументи не є доречними. 

Наведення прикладів із літератури чи інших видів мистецтва: 

2 бали, якщо вступник підкріплено один з аргументів принаймні одним 

розгорнутим прикладом з художньої літератури чи інших видів мистецтва; 

указав проблему, порушену у творі, художній образ, через який розкрита 

проблема, назву й автора твору; 

1 бал, якщо відсутня мотивація наведення прикладу; приклад містить 

фактичні помилки або не конкретизований через художній образ; 

0 балів, якщо вступник не навів прикладу з літератури чи інших видів 

мистецтва, або наведений приклад не є доречним. 

Наведення прикладів, що є історичними фактами або випадками із 

життя: 

2 бали, якщо вступник навів принаймні один доречний приклад або з 

історії, або із суспільно-політичного життя, або з власного життя; 

1 бал, якщо відсутня мотивація наведення прикладу; приклад не 

конкретизований; у прикладі є фактичні помилки; 

0 балів, якщо вступник не навів прикладу з історії, суспільно-

політичного чи власного життя, або наведений приклад не є доречним. 

Логічність, послідовність: 

2 бали, якщо висловлення демонструє зосередженість на обгово-

рюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки 

(логічність і послідовність викладу); 

1 бал, якщо у роботі наявні порушення причинно-наслідкових зв'язків; 

0 балів, якщо логіки викладу, цілісності, послідовності розвитку думки 

немає. 

Висновок: 

2 бали, якщо висновок відповідає запропонованій темі й органічно 

випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів; 

1 бал, якщо висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з 

аргументами та прикладами; 

0 балів, якщо висновку немає; висновок не відповідає сформульованій 

у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та 

прикладами. 

Мовне оформлення власного висловлення може бути оцінене балами 

від 0 до 14.  

Мовне оформлення оцінюють за орфографією та пунктуацією, а також 

за лексикою, граматикою та стилістикою. 

Орфографія та пунктуація: 

7 балів, якщо помилок немає або наявна 1 помилка,  

6 балів, якщо наявні 2 або 3 помилки,  

5 балів, якщо наявні 4 або 5 помилок, 
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4 бали, якщо наявні 6 або 7 помилок, 

3 бали, якщо наявні 8 або 9 помилок, 

2 бали, якщо наявні 10–12 помилок, 

1 бал, якщо наявні 13–14 помилок, 

0 балів, якщо помилок 15 і більше. 

Лексика, граматика та стилістика 

7 балів, якщо помилок немає або наявна 1 помилка, 

6 балів, якщо наявні 2–4 помилки,  

5 балів, якщо наявні 5–7 помилок, 

4 бали, якщо наявні 8–10 помилок, 

3 бали, якщо наявні 11 помилок, 

2 бали, якщо наявні 12 помилок, 

1 бал, якщо наявні 13 помилок, 

0 балів, якщо помилок 14 і більше. 
 

 

 

Голова предметної комісії      Н.О. Ковальчук 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ТЕСТУ 
 

Вступний іспит з української мови і літератури проводиться у 

письмовій формі за тестовою технологією без використання довідкової та 

допоміжної літератури.   
 

Зміст завдань тесту визначено Програмою зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання з української мови і літератури, здобутих 

на основі повної загальної середньої освіти, затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження програм 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти» від 26 червня 2018 року № 696. 
 

Загальна кількість завдань тесту – 24.  
 

На виконання завдань відведено 90 хвилин.  
 

Відповіді на завдання вступник наводить на бланку відповіді. 
 

Тест з української мови і літератури складається із завдань трьох форм, 

різних за змістом, складністю та формою подання відповіді. 

 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (завдання з 1-го по 

20-е).  

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один 

правильний. Завдання вважають виконаним, якщо вступник вибрав і 

позначив правильний на його думку варіант відповіді у клітинці бланка 

відповідей позначкою «v» або «+» або «», наприклад: 
 

 

 

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (завдання 

з 21-го по 23-є).  

Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначені цифрами 

(ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає 

встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, 

позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо 

вступник зробив позначки «v» або «+» або «» на перетинах рядків (цифри 

від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей, 

наприклад:  
 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

А Б В Г 
    

    



 6 

 

3. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (24-е 

завдання).  

Завдання передбачає створення вступником власного висловлення на 

дискусійну тему. Завдання вважається виконаним, якщо вступник створив 

власне висловлення та виклав його у відведеному для цього полі бланка 

відповідей. 
 

Виконання завдань у чернетці не перевіряють та до уваги не беруть. 

 

 
 

Голова предметної комісії      Н.О. Ковальчук 

 

 

 

Схвалено на засіданні Науково-методичної ради Національного 

транспортного університету 25 березня 2021 року, протокол № 29. 

 


