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Зміст роботи визначено програмою вступних випробувань з української мови, розробленою з 
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урахуванням чинних програм. 

Загальна кількість завдань роботи – 42. 
На виконання роботи відведено 120 хвилин. 
Сертифікаційна робота з української мови базового рівня складається із завдань двох форм: 
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23, 29–42). До кожного із завдань 

подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, 
якщо учасник вступного випробування обрав і позначив правильну відповідь. 

2. Завдання на встановлення відповідності (№24–28). До кожного завдання подано 
інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно 
встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). 
Завдання вважається виконаним, якщо учасник вступного випробування правильно зробив позначки 
на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д). 

 
    Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури базового 

рівня: 
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо 

вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї 
відповіді, або відповіді не надано. 

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») №24-27 оцінюються в 0, 6, 12, 
18 або 24 бали відповідно до кількості правильно встановлених відповідностей («логічних пар»); 0 
балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано. 

3. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») №28 оцінюється в 0, 8, 16, 24 
або 30 балів відповідно до кількості правильно встановлених відповідностей («логічних пар»); 0 
балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано. 

 
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання 

сертифікаційної роботи з української мови базового рівня, – 200. 
Якщо за результатами проходження вступного випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди вступник отримує оцінку нижчу за 100 балів – предметною комісією ухвалюється 
рішення про негативну оцінку («незадовільно»). 
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