


ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ для вступного
випробування

РОЗРОБНИК  ПРОГРАМИ:
Германович Г.О. – голова предметної екзаменаційної комісії.

Порядок та проведення вступного випробування
з української мови та літератури

у формі зовнішнього незалежного оцінювання
для здобуття освітньо-професійного рівня

«фаховий молодший бакалавр» та ступеня «бакалавр»
на основі повної загальної середньої освіти (11 клас)

Вступне випробування до ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академії імені
Андрея Крупинського» на основі повної загальної середньої освіти з
української мови та літератури в 2021 році проводиться у формі письмового
екзамену.

Письмовий екзамен з української мови та літератури передбачає виконання
завдань у формі зовнішнього незалежного оцінювання з метою комплексної
перевірки знань, умінь, навичок, компетентностей відповідно до Програми
зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 р.
№ 696 (Програма додається). Програма зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови та літератури містить вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учасників з навчального предмета, а також конкретизує, що повинен
знати і вміти випускник закладу освіти в межах визначених тематичних
розділів. У блоці «Українська література» наведено перелік літературних творів,
які вносяться на зовнішнє незалежне оцінювання.

Робота оцінюється у 200-бальній системі.
Випробування мають бути документовано зафіксовані. Письмові роботи

виконується на аркушах-вкладках, на яких не допускається будь-які умовні
позначення, що розкривали б авторство робіт. Після закінчення іспиту голова
предметної екзаменаційної комісії передає всі екзаменаційні роботи
відповідальному секретареві Приймальної комісії, який проводить шифрування
письмових робіт (проставляється цифровий або інший умовний шифр на
титульному аркуші й на кожному аркуші письмової відповіді).

Тривалість виконання письмової роботи встановлюється для груп або
окремого вступника в межах 180 хвилин.

До участі в конкурсі допускаються випускники, котрі за результатами



виконання роботи набрали від 100 балів.
Консультації перед вступним випробуванням охоплюють основні

систематизовані питання Програми зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови та літератури з урахуванням системи законів і правил
української орфографії, лексикології, синтаксису та пунктуації відповідно до
українського правопису.

Критерії оцінювання письмової роботи
з української мови та літератури

у формі зовнішнього незалежного оцінювання
для здобуття освітньо-професійного рівня

«фаховий молодший бакалавр» та ступеня «бакалавр»
на основі повної загальної середньої освіти (11 клас)

Тест вступного випробування з української мови та літератури у 2021 році
складається із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної
відповіді, завдань на встановлення відповідності («логічні пари») і завдання
відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з
основи та чотирьох чи п'яти варіантів відповіді, з яких лише один правильний.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник вступного випробування вибрав
і позначив відповідь у бланку відповідей А.

Тест містить 48 завдань цієї форми (№1-20, №25-52), що будуть оцінені в 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.

Завдання на встановлення відповідності. 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 учасник вступного випробування
встановив відповідність і зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1
до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Тест містить 9 завдань цієї форми (№21-24, №53-57), що будуть оцінені в 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.

Завдання 58-63 мають по чотири варіанти відповіді, з яких один
правильний, що будуть оцінені в 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.

https://osvita.ua/test/
https://osvita.ua/test/advice/53096/


Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№64). Завдання
передбачає створення учасником вступного випробування власного
аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до
20 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

● 1. Теза: 0, 1 або 2 бали.
● 2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали.
● 3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали.
● 3б. Приклад, що є випадком із життя або історичною подією: 0, 1 або

2 бали.
● 4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.
● 5. Висновок: 0, 1 або 2 бали.
● 6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.
● 6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.
Важливо! Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде

оцінено в 0 балів. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.

Критерій Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію Бали

1. Теза

Учасник вправно формулює тезу 2
Учасник не формулює тези вправно 1
Учасник не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає
запропонованій темі 0

2. Аргументи

Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі
аргументи 2

Учасник наводить принаймні один доречний аргумент.
Аргументи дублюють один одного, у другому аргументі 
перефразовано зміст першого.
Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези

1

Учасник не наводить жодного аргументу, або наведені аргументи
не є доречними 0

3а. Приклад із
літератури чи
інших видів
мистецтва

Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим,
добре поясненим прикладом з художньої літератури чи іншого
виду мистецтва

2

Немає мотивації наведення прикладу.
Приклад не конкретизований через художній образ.
У прикладі є фактичні помилки

1

Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає, або він
не є доречним 0

3б. Приклад, що
є випадком із
життя або
історичною
подією

Учасник наводить принаймні один доречний приклад із власного
життя або подію з історії чи суспільно-політичного життя, що є
конкретною, локалізованою в часі та просторі

2

Немає мотивації наведення такого прикладу; він не
конкретизований; у ньому є фактичні помилки 1

Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя
немає, або він не є доречним 0

4. Логічність,
послідовність

Висловлення демонструє зосередженість на запропонованій
проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток
думки (логічність і послідовність викладу)

2

https://osvita.ua/test/advice/53169/


У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й
несуперечливості розвитку думки 1

Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості
розвитку думки немає 0

5. Висновок

Висновок відповідає запропонованій темі й органічно пов’язаний
із тезою, аргументами й прикладами 2

Висновок лише частково відповідає тезі або лише частково
пов’язаний з аргументами та прикладами 1

Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у
власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з
аргументами та прикладами

0

Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями
(6а та 6б).
Критерій Кількість помилок Бали

6а. Орфографія та
пунктуація

0–1 4
2–6 3
7–11 2
12–16 1
17 і більше 0

Критерій Кількість помилок Бали

6б. Лексика,
граматика та
стилістика

0–1 4
2–4 3
5–7 2
8–10 1
11 і більше 0

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи 2 (дві) не
грубі помилки рахують як 1 (одну) грубу.

До негрубих зараховують такі помилки:
●у написанні великої літери в складних власних назвах;
●у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від

іменників з прийменниками;
●у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший…);
●у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;
●у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої

послідовності.
Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не додають і не зараховують як

1 (одну) грубу.
Систематичне порушення норм милозвучності (3 (три) і більше випадків порушення на

одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як 1 (одну) орфографічну помилку.
Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, оцінюють у 0 балів. Роботу

обсягом до 100 слів оцінюють у 0 балів.



Кількість
тестів

Шкала 100-200 балів Кількість
тестів

Шкала 100-200 балів Кількість
тестів

Шкала 100-200 балів

1. 31. 121 61. 151
2. 32. 122 62. 152
3. 33. 123 63. 153
4. 34. 124 64. 154
5. 35. 125 65. 155
6. 36. 126 66. 156
7. 37. 127 67. 157
8. 38. 128 68. 158
9. 39. 129 69. 159
10. 100 40. 130 70. 160
11. 101 41. 131 71. 161
12. 102 42. 132 72. 162
13. 103 43. 133 73. 163
14. 104 44. 134 74. 164
15. 105 45. 135 75. 165
16. 106 46. 136 76. 166
17. 107 47. 137 77. 167
18. 108 48. 138 78. 168
19. 109 49. 139 79. 169
20. 110 50. 140 80. 170
21. 111 51. 141 81. 171
22. 112 52. 142 82. 172
23. 113 53. 143 83. 173
24. 114 54. 144 84. 174
25. 115 55. 145 85. 175
26. 116 56. 146 86. 176
27. 117 57. 147 87. 177
28. 118 58. 148 88. 178
29. 119 59. 149 89. 179
30. 120 60. 150 90. 180


