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Характеристика тесту вступного тестування 

Вступне тестування з української мови та літератури проводиться з метою визначення 

базового рівня знань і вмінь слухачів підготовчих курсів (вхідна рейтингова оцінка). 

Форма проведення – тестування. Зміст тесту визначається чинною навчальною програмою для 

учнів 5–10 класів загальноосвітнього навчального закладу з навчальних дисциплін: «Українська 

мови» і «Українська література». 

Загальна кількість завдань тесту – 16.  На  виконання тесту відведено 45 хвилин. Тест 

оцінюється в 60 балів. Тест складається із завдань двох рівнів. 

Вступне тестування включає наступні теми навчальної програми з дисципліни 

– «Українська мова»: фонетика, графіка, орфографія, будова слова, словотвір, морфологія, 

синтаксис і пунктуація; 

– «Українська література»: усна народна творчість, давня література, українська література 

XVII – XIX століття. 

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (українська мова) 

До кожного з 10 завдань пропонується 4–5 варіантів відповідей, серед яких лише одна 

правильна. Кожне завдання оцінюється в 2 бали. Всього – 20 балів. 

Завдання вважається виконаним, якщо слухач вибрав і позначив правильну відповідь. 

Завдання вважається невиконаним у випадках: 

 позначена неправильна відповідь; 

 позначено два або більше варіантів відповідей, навіть якщо серед них позначена й 

правильна відповідь; 

 правильна відповідь не позначена взагалі; 

 зроблено будь-яке виправлення. 

Рівень II. Завдання з розгорнутою відповіддю (українська мова) 

Кількість завдань – 1. При виконанні завдання потрібно переписати слова, замість крапок 

поставити потрібні букви, розкрити дужки і зняти риски. 

Завдання вважається виконаним, якщо слухач переписав запропоновані слова, орфографічно 

правильно їх оформивши.  

За будь-яке неправильно оформлене слово знімається 2 бали. Всього – 30 балів. 

Рівень ІІІ. Відкрите завдання з короткою відповіддю (українська література) 

Кількість завдань – 5. Завдання передбачає стислу самостійну відповідь у вигляді слова, 

словосполучення чи дати. При виконанні завдання потрібно дописати слово, словосполучення чи дату 

замість риски. Кожне завдання оцінюється по 2 бали. Всього – 10 балів. 

Рівень І . Завдання з вибором однієї правильної відповіді (українська мова) 

У завданнях 1–10 вказати одну правильну відповідь. 

1. Позначте рядок, у якому всі іменники в орудному відмінку однини пишуться з подвоєними 

приголосними. 

А емаль, далеч, жовч  

Б акварель, тінь мудрість  

В мазь, вісь, суміш  

Г мить, суть, скатерть 

                    



Зразок відповіді. 2 – В 

Рівень ІІ. Завдання з розгорнутою відповіддю (українська мова) 

Перепишіть слова, замість крапок вставте потрібні букви, розкрийте дужки і зніміть риски. 

(Г,г)отель (К,к)олос, (на)(пів)сирота, (пів)Америки. 

Зразок відповіді. Готель «Колос», напівсирота, пів-Америки. 

Рівень ІІІ. Відкрите завдання з короткою відповіддю (українська література) 

Дайте стислу самостійну відповідь у вигляді слова, словосполучення чи дати. 

4. Стилістична фігура: особливо підкреслене протиставлення протилежних життєвих явищ, 

понять, почуттів, думок людських характерів називається … .  

Зразок відповіді. 

4. Стилістична фігура: особливо підкреслене протиставлення протилежних життєвих явищ, 

понять, почуттів, думок людських характерів називається антитезою. 

 

 


