
 

 

 
 

 

 



ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ для вступного випробування 

 

 

РОЗРОБНИК  ПРОГРАМИ:  

Германович Г.О. – голова предметної екзаменаційної комісії з української 

мови.  

 

 

Порядок та проведення вступного випробування  

з української мови для вступу до фахового коледжу ВНКЗ ЛОР 

«Львівська медична академії імені Андрея Крупинського» 

на здобуття освітньо-професійного рівня  

«фаховий молодший бакалавр»  

на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) 

 
Вступне випробування до фахового коледжу ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академії імені Андрея Крупинського» на основі базової загальної 

середньої освіти з української мови в 2021 році проводиться у формі 

письмового екзамену (диктант). 

Письмовий екзамен з української мови передбачає перевірку знань 

системи норм української орфографії, пунктуації, граматики, а також володіння 

культурою писемного мовлення, тому тексти диктантів добираються відповідно 

до вимог щодо рівня знань з мови, умінь і навичок грамотного письма, 

компетентностей, визначених рекомендаціями та вимогами Програми для 

загальноосвітніх навчальних закладів (Українська мова 5-9 класи); наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. 

Для проведення екзамену у формі диктанту використовується текст, 

доступний для вступників, обсягом 170 – 190 слів. 

Тексти вступного екзамену включають орфограми та пунктограми, що 

зустрічаються, відображаючи історичні сторони українського правопису, 

перевіряються правилами і вивчаються в загальному курсі української мови. 

Диктанти – зв’язані, доступні за змістом, неускладнені, які не зберігають 

авторську орфографію та пунктуацію, адаптовані відповідно до правопису 

української мови, згідно з нормами сучасної української літературної мови. 

Орфографічні та пунктуаційні правила мають бути представлені в кожному 

тексті достатньою кількістю прикладів (4-5 складних випадків, винятками з 

правил правопису). 

Робота оцінюється за чотирма рівнями навчальних досягнень, що 

відповідають 12-бальній системі, яка переводиться у шкалу 100-200 балів.   



Випробування мають бути документовано зафіксовані. Письмові роботи 

(диктант) 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 диктанту з української мови встановлюється для груп у межах 

60 хвилин. 

Консультації перед вступним випробуванням охоплюють основні 

систематизовані питання Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 

(Українська мова 5-9 класи). 

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких 

критеріїв: 
 орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 

 помилка в слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, 

вважається однією помилкою; помилки на одне правило, але в різних 

словах, вважаються різними помилками; 

 розрізняють грубі й негрубі помилки, тобто такі, які не мають 

істотного значення для характеристики грамотності. 

Під час підрахунку помилок дві негрубі вважаються за одну грубу. 

За наявності в диктанті більше п’яти поправок оцінка знижується на бал. 

 

До негрубих належать такі помилки: 

- у винятках усіх правил; 

- у написанні великої літери в складних власних найменуваннях; 

- у випадках, коли замість одного знаку поставлений інший; 

- у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (напр., ніхто інший не…, 

ніщо інше не…). 

 

Бали, що визначають високий рівень знань вступника (12,11,10 та 180-200 

балів), не виставляються за наявності трьох і більше виправлень, а екзаменатор 

записує мотивацію виставленої оцінки.  

 

Критерії оцінювання диктанту 
 

Кількість помилок Оцінка Бали 

--- 12 200 

1 (негруба) 11 190 

1 10 180 

1+1 (негруба) – 2 9 170 

3 – 4 8 160 

5 – 6 7 150 

7 – 8 6 140 



9 – 10 5 130 

11 – 12 4 120 

13 – 14 3 110 

15 – 16 2 100 

17 – 18 1  

 

 

Екзаменатор цифрами виносить кількість допущених помилок, виставляє 

оцінку та бали, робить запис словами, ставить свій підпис. Підписує голова 

предметної екзаменаційної комісії. 

 


