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Рівне 



1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Порядок оцінювання розроблено на підставі Умов прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів України, Правил прийому на навчання до 

Національного університету водного господарства та природокористування, 

наказу Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696 «Про 

затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», чинних 

навчальних програм з української мови і літератури для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Вступний іспит з української мови та літератури проводиться для прийому на 

навчання до Національного університету водного господарства та 

природокористування за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра 

для осіб: 

- на перший курс на основі повної загальної середньої освіти, які мають 

право брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів. Категорія таких осіб визначена в Правилах прийому 

на навчання до Національного університету водного господарства та 

природокористування.  

-  на другий курс на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

(ступеня) за неспорідненою спеціальністю при вступі на спеціальності 

визначені в Правилах прийому на навчання до Національного університету 

водного господарства та природокористування. 

Мета вступного іспиту – оцінити ступінь підготовленості вступників з 

української мови та літератури для конкурсного відбору.  

Завдання вступного іспиту з української мови та літератури полягає в тому, 

щоб оцінити знання та вміння вступників з цих предметів в обсягах, передбачених 

чинними навчальними програми з української мови і літератури для 

загальноосвітніх навчальних закладів України, та Програмою зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови та літератури: 

1) знання змісту мовних понять і термінів; 

2) знання мовних явищ, закономірностей, правил орфографії та пунктуації;  

3) знання значення мовних одиниць та особливостей їх функціонування;  

4) уміння розпізнавати мовні явища і закономірності; 

 5) уміння визначати істотні ознаки мовних явищ;  

6) уміння відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від 

помилкових; 

 7) знання вказаних нижче творів української літератури, розуміння їх ідейно-

тематичного спрямування, а також жанрових особливостей композиційно-

сюжетної структури, образної системи, мови та стилю; 

 8) знання основних положень теорії літератури: родові та жанрові особливості 

художньої літератури; тему, ідею, конфлікт, композицію, сюжет твору; 

літературний образ, портрет; засоби творення комічного (гумор, іронія, сарказм, 

сатира, гротеск, бурлеск); епітети, метафору, порівняння, гіперболу, метонімію, 

антитезу, рефрен, алегорію; системи віршування, віршові розміри, рими , їхні 

особливості;  



9) розуміння суспільного, історичного й естетичного значення літературного 

твору у зв’язку з історичними й історико-літературними умовами епохи; 

10) розуміння ідейного багатства й  художньої вартісності української літератури. 

 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Організація вступного іспиту з української мови та літератури здійснюється 

відповідно до Положення про приймальну комісію Національного університету 

водного господарства та природокористування. 

Вступний іспит проводить приймальна комісія в письмовій формі. 

Кожний варіант завдань для вступного іспиту складається з двох частин: 

частина 1 містить завдання з української мови, частина 2 – завдання з української 

літератури. Кількість завдань за темами в кожній частині визначається обсягом 

годин, відведених на їх опрацювання в школі. 

Загальна кількість завдань вступного іспиту – 32, з них 18 – з української 

мови, 14 – з української літератури.  

Загальна кількість правильних відповідей на всі завдання в одному 

екзаменаційному білеті (завдання з однією правильною відповіддю, завдання на 

встановлення відповідності та завдання з однією або кількома правильними 

відповідями) – 50.    

Вступний іспит з української мови та літератури передбачає виконання 

завдань таких типів: 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-12 і № 19-30). 

Завдання мають по п’ять варіантів відповіді, із яких лише один правильний. 

2. Завдання на встановлення відповідності (№ 13-15 і № 31-32).  

Завдання цього типу передбачають установлення відповідності. До кожного 

рядка, позначеного цифрою, слід дібрати відповідник, позначений буквою. 

3. Завдання з однією або кількома правильними  відповідями (№ 16-18).   

Для виконання таких завдань слід прочитати поданий текст, у якому 

пропущено розділові знаки, і обрати правильну відповідь (їх може бути 

одна або кілька). 

Тривалість проведення вступного іспиту – три академічні години.  

 

3. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Завдання вступного випробування відповідають програмі зовнішнього 

незалежного оцінювання з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ для осіб, які 

бажають здобути вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, 

затвердженої наказом Міністерство освіти і науки України від 26 червня 2018 

року №696. Ознайомитися із програмою вступного випробування можна за 

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

 

4. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Авраменко О.М. Українська мова та література : Довідник. Завдання в 

тестовій формі : І ч. / О.М. Авраменко, М.Б. Блажко. – 5-е вид., виправл.  – К.: 

Грамота, 2017. 

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


Авраменко О.М. Українська мова та література : Довідник. Завдання в 

тестовій формі : ІІ ч. / О.М. Авраменко, М.Б. Блажко. – 5-е вид., виправл. – К.: 

Грамота, 2017. 

Авраменко О.М. Українська література : Хрестоматія / О.М. Авраменко, М.Б. 

Блажко. – К. : Грамота, 2017. 

Жовтобрюх В.Ф. Повний курс української мови та літератури в тестах / В.Ф. 

Жовтобрюх, В.В. Паращич. – Харків : Ранок, 2017.  

http://zno.osvita.ua/ukrainian/ 

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Результат іспиту з української мови та літератури для вступників, які беруть 

участь у конкурсі для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалавра, оцінюють за шкалою від 0 до 200 балів і зараховують 

замість балів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. Вступника 

допускають до участі в конкурсному відборі, якщо його оцінка за вступний іспит 

становить не менше 100 балів. 

Пороговий бал (100) нараховується за 10 правильних відповідей. Для осіб, які 

подолали  поріг (набрали 100 балів), кожна наступна правильна відповідь 

оцінюється 2,5 бала, які сумуються з пороговим балом (100). Максимальна 

кількість балів, яку може набрати вступник – 200. 

Тестові завдання різних типів оцінюють за такими критеріями: 

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді вважають виконаним 

правильно, якщо обрано і позначено в бланку правильний варіант відповіді. Якщо 

позначено неправильний варіант відповіді, позначено два або більше варіантів 

відповіді (навіть якщо серед них є правильний) або якщо не позначено жодного 

варіанта відповіді, завдання вважають виконаним помилково і за нього 

нараховують 0 балів. 

ІІ. У завданні з вибором кількох правильних відповідей слід вибрати всі 

правильні варіанти. За кожну правильну відповідь нараховують відповідні бали, 

за кожну неправильну бали не нараховують. 

ІІІ. У завданні на встановлення відповідності бали нараховують за кожну 

правильно дібрану пару.  

 

Порядок оцінювання обговорено та узгоджено на засіданні кафедри 

українознавства (протокол № 03 від 28 жовтня 2019 р.)  

 

Завідувач кафедри         Л.Д. Малевич 

 

Порядок оцінювання розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії  

(протокол № 107 від 04.11.2019 р.)  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії        Р.В. Жомирук 


