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Пояснювальна записка

Програму вступного випробування з української мови та літератури укладено 

на основі чинної програми зовнішнього незалежного оцінювання з української 

мови та літератури, затвердженої наказом МОН України від 26.06.2018 № 696, 

враховуючи мету, завдання, зміст викладання української мови та літератури в 

школі, закладених в Державному стандарті повної загальної середньої освіти та 

чинних програмах з української мови та української літератури для повної 

загальної середньої освіти.

Форма проведення вступного випробування -  виконання тестових завдань. 

Екзаменаційна робота містить 27 тестових завдань, складається з двох частин.

Частина 1 «Українська мова» містить 17 тестових завдань. Відповіді на ці 

завдання треба позначити в бланку відповідей.

Частина 2 «Українська література» містить 10 тестових завдань. Відповіді на 

ці завдання треба позначити в бланку відповідей.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, за умови правильного 

виконання всіх тестових завдань, -  36.

На виконання екзаменаційної роботи відведено 60 хвилин.

Критерії оцінювання

Типи завдань екзаменаційних роботи та нарахування балів за виконання

завдань

' Форма завдання Нарахування балів

Завдання з вибором однієї правильної 

відповіді.

Українська мова завдання № 1-12, 15, 17. 

Українська література завдання № 1-10. 

Завдання мають по п’ять варіантів 

відповіді, серед яких лише один 

правильний.

0 або 1 бал:

- 1 бал, якщо вказано правильну 

відповідь;

- 0 балів, якщо вказано неправильну 

відповідь, або вказано більше однієї 

відповіді на завдання не надано.



Завдання вважають виконаним, якщо 

вступник вибрав і позначив відповідь у 

бланку відповідей.

Завдання на встановлення 

відповідності («логічні пари»).

Українська мова завдання № 13,14,16. 

Завдання має основу та два два 

стовпчики інформації, позначені 

цифрами (ліворуч) та буквами 

(праворуч). Потрібно встановити 

відповідність між інформацією, 

позначеною цифрами, та інформацією, 

позначеною буквами.

Завдання вважають виконаним, якщо 

вступник зробив позначки на перетинах 

рядків ( цифри від 1 до 4) колонок (букви 

від А до Д) у таблиці бланка відповідей.

0, 1, 2, 3 або 4 бали:

-1 бал -  за кожну правильно 

встановлену відповідність;

- 0 балів, якщо не вказано жодної 

правильної відповідності або 

відповіді на завдання не надано.

Визначення результату вступного випробування визначатиметься за

такими розрахунками

Оцінка за Тестовий бал Оцінка

дванадцятибальною за 36-бальною за 200-бальною

шкалою системою системою

’  1 3 100

2 6 100

3 9 110

4 12 120

5 15 130

6 18 140

7 21 150

8 24 160



9 27 170

10 ЗО 180

11 33 190

12 36 200

Програма зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з 

української мови та літератури, здобутих на снові повної загальної середньої 

освіти, за 2020 рік додається.


