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Характеристика тесту випускного екзамену з навчальної дисципліни 
 «Українська мова та література» 

Випускний екзамен (ВЕ) з української мови та літератури проводиться з метою 
перевірки рівня знань і вмінь слухачів підготовчого відділення (ПВ), відповідно до 
навчального плану та робочої програми (РП) з навчальної дисципліни «Українська мова та 
література».   

Форма проведення – тестування. Зміст тесту визначається робочою програмою для 
слухачів ПВ з української мови та літератури. Загальна кількість завдань тесту – 35. На 
виконання тесту відведено 2,5 год. Тест оцінюється в 60 балів.  

ВЕ включає такі теми РП: з дисципліни українська мова: «Фонетика», «Графіка», 
«Орфографія», «Будова слова. Словотвір», «Лексика. Фразеологія», «Морфологія», 
«Синтаксис. Пунктуація», «Стилістика», «Розвиток мовлення»; з дисципліни українська 
література: «Усна народна творчість», «Давня українська література», «Література кінця 
ХVІІІ – поч. ХХ ст.», «Література ХХ ст.», «Твори українських письменників-емігрантів», 
«Сучасний літературний процес».  

Тест складається із завдань трьох рівнів. 
Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

До кожного із 20 завдань (10 завдань з української мови та 10 – з української 
літератури) пропонується п’ять варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. 
Завдання вважається виконаним, якщо слухач вибрав та позначив правильну відповідь 
буквою. 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. Кожне 
завдання оцінюється в 1 бал. Всього – 20 балів. 

Рівень ІІ. Завдання на встановлення відповідності 
У завданнях 21–25 (три завдання з української мови і два – з літератури) пропонується 

співвіднести характеристику мовного чи літературного явища, позначеного цифрою, з 
прикладом цього явища, позначеним літерою. Завдання вважається виконаним правильно, 
якщо слухач вибрав і позначив правильну логічну пару (літеру від А до Д навпроти кожної 
цифри від 1-го до 4-х). Кожна правильна відповідь (правильно позначена логічна пара) 
оцінюється в 1 бал. Усього – 20 балів. 

Рівень ІІІ. Завдання з відкритою відповіддю 
Завдання цієї форми (26 – 35) передбачають уписати пропущені слова: з української 

мови (завдання 26 – 30) націлені на практичне застосування одержаних знань із орфографії, 
морфології, лексикології та синтаксису і пунктуації; з української літератури (завдання 31 – 
35) – передбачають своєрідний літературний диктант на знання теоретико-літературних 
понять, течій, стилів, напрямів, авторів (псевдонімів), їх тексти, а також присвяти до цих 
текстів за вивченим прозовим, драматичним чи ліричним твором.  

Завдання вважається виконаним, якщо з української мови та з української літератури 
усі слова вписані правильно (по одному балу за кожне правильно вписане слово-відповідь) і 
демонструють правильні відповіді до запропонованих завдань.  

За відсутність відповіді або помилково вписане слово в завданнях третього рівня з 
української мови та з української літератури знімається по 1 балу. Усього за завдання – 20 
балів (10 – за завдання з української мови та 10 – з української літератури). 

                    


