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ПРОГРАМА 

вступного іспиту з української  мови та літератури 

Українсько-американського університету Конкордія 

 

в  2019 р. 

 

 

Вступний іспит з української  мови проводиться у вигляді тестів, які 

передбачають перевірку в абітурієнтів рівня сформованості вмінь:  

 розпізнавати мовні та літературні явища й закономірності; 

 групувати, класифікувати мовні та літературні явища, установлювати 

їх причиново-наслідкові зв’язки; 

 використовувати мовні засоби, дотримуючись норм літературної мови; 

 відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від 

помилкових; 

 розуміти значення та особливості функціонування мовних одиниць. 

Тестові завдання на вступному іспиті з української мови та літератури 

представлені трьома рівнями складності: 

1 рівень  рівень репродукції знань, який визначає уміння абітурієнта 

відтворити засвоєні знання (цей рівень є інформаційним мінімумом 

дисципліни); 

2 рівень  рівень застосування умінь і навичок, які абітурієнт набув у 

середній школі; 

3 рівень  рівень трансформації; для успішного виконання завдань цього 

рівня абітурієнт повинен володіти знаннями з усіх розділів програми та вміти 

їх застосовувати на практиці.  

Тестові завдання розроблено з урахуванням чинних програм з 

української мови для 5–11 класів і чинних програм з української літератури 

для 5–11 класів. Матеріал розподілено за такими розділами: «Українська 

мова» («Фонетика. Графіка», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», 

«Синтаксис», «Лексикологія. Фразеологія», «Стилістика», «Орфоепія», 

«Орфографія», «Розвиток мовлення») та «Українська література» («Усна 

народна творчість», «Давня українська література», «Література кінця ХVIII 

– початку ХХ ст.», «Література ХХ ст.», «Сучасний літературний процес»).  

Тривалість виконання тестового завдання  120 хвилин.  

 

І. СТРУКТУРА 

 ТЕСТУ З УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

Екзаменаційний тест з української мови та літератури складається з 

трьох типів завдань:  

1. Завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей. 

2. Завдання на встановлення відповідності. 

3. Відкриті завдання з короткою відповіддю.  



Правила виконання кожного завдання подано на початку кожного типу 

завдань. 

1. Завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей 

Завдання складається з вступного запитання та трьох варіантів 

відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний і записати його у 

дужках. Наприклад:  

(    ) 

Позначте рядок, у якому всі іменники належать до другої відміни:  

1. світання, знаряддя, колосся, зілля; 

2. Ілля, весілля, перехрестя, знання; 

3. змагання, насіння, стаття, суддя. 

(    ) 

Позначте рядок, у якому всі службові слова  прийменники:  

1. на майдані, зробила ж таки, з-поміж друзів; 

2. залежно від умов, поміж хлібів, лише завтра;  

3. попід горами, переді мною, назустріч вітру. 

(    ) 

Яким віршованим розміром написана „Енеїда” І.Котляревського: 

1. ямбом; 

2. хореєм; 

3. дактилем. 

Кожна правильна відповідь оцінюється 2 балами. Максимальна 

кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши 15 завдань з 

вибором однієї або кількох правильних відповідей,  30 балів.  

 

2. Завдання на встановлення відповідності 

 

 Завдання на встановлення відповідності складаються з інструкції та 

двох колонок, у яких частини матеріалу позначено буквами та цифрами. 

Потрібно співвіднести цей матеріал: поруч з буквою записати відповідну 

цифру, наприклад:  

Установіть відповідність між реченнями з прямою мовою та їхніми схемами:  

А. Полковниця Олена Нечаїха покійного гетьмана Богдана молодша донька 

понеслося по хуторі (Б.Лепкий). 

Б. Коли в людини вже нема нічого подумала вона коли людині здається, що 

вона самотня, як останній колосок на скошеному полі, то навіть тоді вона 

помиляється. Бо в неї ще залишається найвища святиня – рідний народ 

(О.Гончар). 

В. Поскрипують крислаті осокори Коли цей сніг обридливий розтане? (Г.Чубач). 

Г. Ще б ми стільки прочитали, як ти докинула Василина і пояснила подрузі 

Взимку цілі дні просиджує над книжками (О.Гончар). 

1. „П,  а: П”.                                            А                                                    

2. А: „П!” а.                                             Б     

3. „П”,  а.                                                 В 



4.  А: „П!”                                                  Г 

5. „П,  а, – п”.                                     

 

Установіть відповідність між героями творів та їх назвами: 

А. Устина, Прокіп, Назар, Катря;                               А 

Б. Герасим, Калитка, Пузир, Савка;                           Б 

В. Михайлик, дід Дем’ян, Люба.                                В 

Г. Чіпка Вареник, Мотря, Галя.                                  Г 

 

1. „Сто тисяч” І.Карпенка-Карого; 

2. „Інститутка” Марка Вовчка; 

3. „Гуси-лебеді летять” С.Стельмаха; 

4. „Хіба ревуть воли, як ясла повні” П.Мирного. 

 

Кожна правильна відповідь оцінюється 4 балами. Максимальна 

кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши 4 завдання на 

встановлення відповідності,  16 балів.  

 

3. Відкриті завдання з короткою відповіддю 

 

Завдання передбачають письмові вільні відповіді без запропонованих 

варіантів.    

Наприклад:  

Поставте розділові знаки, визначте в реченнях граматичні основи:  

1. Іще чорніє у задумі ліс в пухкім тумані кутаючи ноги та вже опівдні від 

швидких коліс курять тихенько польові дороги (І.Світличний).  

2. Посеред неба гнеться на південь Чумацький Шлях і між його доспілими 

зорями тремтить і осипається на край землі срібний пилок (М.Стельмах). 

3. Де-не-де жовтіє деревій пахнуть сохнучи на сонці волошки ще не скошені 

косою (О.Гончар). 

Назвіть художні тропи у вірші П.Тичини „Подивилась ясно”: 

Подивилась ясно  заспівали скрипки!  

Обняла востаннє,  у душі моїй,  

Ліс мовчав у смутку, в чорному акорді.  

Заспівали скрипки у душі моїй. 

 

Кожна правильна відповідь оцінюється 6 балами. Максимальна кількість 

балів, яку можна набрати, правильно виконавши 9 завдань відкритої форми з 

короткою відповіддю,  54 бали. 

Таким чином, максимальна кількість балів, яку може набрати 

абітурієнт на вступному іспиті з української (російської) мови та 

літератури, становить 200 балів.  

ІІ. Критерії 

оцінювання знань, навичок та вмінь абітурієнтів 



на вступному іспиті з української мови та літератури 

 

 

 Вид завдання 

Максималь

на кількість 

балів 

Об’єкт 

оцінювання 

 

             Оцінювання 

1.Завдання з 

вибором однієї 

правильної 

відповіді 

 

 

 

30 балів 

Мовна (лексична, 

стилістична, 

граматична) та 

літературознавча 

правильність  

 

За правильне виконання 15 

завдань  30 балів. 

За кожну правильну відповідь   

2 бали. 

Бали не нараховуються, якщо  

відповідь відсутня. 

2.Завдання на 

встановлення 

відповідності 

 

16 балів 

 

 

Мовна (лексична, 

граматична, 

стилістична) та 

літературознавча 

правильність  

 

 

За правильне виконання  4 

завдань   16 балів. 

За кожну правильну відповідь   

4 бали. 

За кожну помилку знімається 1 

бал. 

Бали не нараховуються, якщо  

відповідь відсутня. 

3.Завдання з 

короткою 

відповіддю 

 

54 бали 

Мовна (лексична, 

граматична, 

стилістична) та 

літературна 

правильність  

 

За правильне виконання 9 

завдань  54 бали. 

За кожну правильну відповідь  

6 балів. 

За кожну пунктуаційну та 

орфографічну помилку 

знімається 1 бал. 

Бали не нараховуються, якщо  

відповідь відсутня; відповідь  

правильна, але обґрунтування  

відсутнє.                                                

 

Абітурієнти, які без поважних причин не з’явилися на вступний іспит у 

зазначений за розкладом час, до наступного вступного випробування та до 

участі в конкурсі не допускаються. 

 

 


