Вступне випробування з української мови і літератури (освітній ступінь «бакалавр») містить 58
завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 104. На
виконання роботи відведено 180 хвилин.
Робота складається з трьох частин:


Частина 1 «Українська мова» містить 29 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються
в бланку відповідей А.



Частина 2 «Українська література» містить 28 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання
позначаються в бланку відповідей А.



Частина 3 «Власне висловлення» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання
записується в бланку відповідей Б.

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань
Форма / опис завдання
Завдання з вибором однієї правильної
відповіді. Завдання складається з основи та
чотирьох або п’яти варіантів відповіді, з яких
лише один правильний. Завдання вважається
виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив
відповідь у бланку відповідей А
Завдання на встановлення відповідності
(«логічні пари»). Завдання складається з
основи та двох стовпчиків інформації,
позначених цифрами (ліворуч) і буквами
(праворуч). Виконання завдання передбачає
встановлення відповідності (утворення
«логічних пар») між інформацією, позначеною
цифрами та буквами. Завдання вважається
виконаним, якщо абітурієнт зробив позначки
на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і
колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка
відповідей А

Схема нарахування балів
0 або 1 бал:
1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо
вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї
відповіді, або відповіді на завдання не надано.
0, 1, 2, 3 або 4 бали:
1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність
(«логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару»,
якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за
завдання, якщо не вказано жодної правильної
відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання
не надано.
від 0 до 20 балів:
теза: 0, 1 або 2 бали; аргументи: 0, 1 або 2 бали; приклад
із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали;

Завдання відкритої форми з розгорнутою
відповіддю (№ 58). Завдання складається з
основи та передбачає створення абітурієнтом
власного аргументативного висловлення на
дискусійну тему в бланку відповідей Б

приклад, що є історичним фактом або випадком із
життя: 0, 1 або 2бали; логічність,
послідовність: 0, 1 або 2 бали; висновок: 0, 1або 2 бали;
орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали; лексика,
граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.
Власне висловлення обсягом до 100 слів або таке, що не
відповідає темі, буде оцінено в 0 балів.

