
Критерii оцiвювання вступного випробування 
з украiнськоi мови у Вiдокремленому структурному пiдроздiлi «Фаховий 

коледж iнформацiйних технологiй та 
землевпорядкування Нацiонального авiацiйного унiверситету» 

Змiст екзаменацiйноI роботи з укра1нсько1 мови, яку виконують 
абiтурiенти, що вступають до коледжу повнiстю вiдповiдае чиннiй 
проrрамi з украiнськоi' мови та лiтератури для загальноосвiтнiх середнiх 
навчальних закладiв. На iспитi перевiряються як теоретичнi знания учнiв, 
так i практичнi умiння та навички, якi особливо необхiднi пiд час 
виконання завдань вщкритого типу. 

Екзаменацiйна робота з украiнськоi мови та лiтератури проводиться 
письмово у тестовiй формi. Кожен варiант роботи складаеться iз завдань 
трьох типiв, якi вiдрiзняються за формою та рiвнем складностi. Bci 

. . . . . 

вар1анти завдань тотожю за структурою та однаков1 за р1внем складност1. 
Завдан:ня першоrо рiвня складностi з украi'нськоi" мови (на базi 9-го 

та 11-го кл.) мiстять тестовi завдання з вибором однiсi" правильноi" 
вiдповiдi, а саме 1 О завдань з украшськоi мови (9 кл.) i 22 завдання з 
украiнсъкоi мови (11 кл.). До кожного завдання наводяться чотири 
варiанти вiдповiдей, i лише один варiант е правильним. Завдання першого 
рiвня складностi вважасrься виконаним, якщо обрано правильний варiант 
вiдповiдi, який занесено до бланку вiдповiдей. 

Завдання друrого рiвня складностi - це 7 завданъ на встановлення 
логiчно1 вiдnовiдностi з украi'нськоI мови (9 кл.) i 2 завдання такого ж типу 
з украiнськоI мови (11 кл.). У кожному iз таких завдань е чотири 
твердження та чотири вiдповiдi до них. Виконуючи завдання, абiтурiент 
пjдбираt: для кожного твердження належну вiдповiдь iз перелiку 
запропонованих, утворюючи таким чином логiчнi пари. За кожну 
правильно встановлену логiчну пару абiтурit:вт отримуе J бал, а отже, за 
кожне правильно виконане завдання цього рiвня - 4 бали. 

Завдання третього рiвня складностi являють собою питания 
. . . 

вщкритого типу, а саме анашз cлrn одного складного речення за частинами
мови 1 синтаксичною ролmо з характеристикою виду цього складного 
речения (9 кл.). Це завдання оцiнюеться за усталеною в шкiльнiй практицi 
12-бальною шкалою. А також власне висловлювання ( есе не менше нiж на
100 слiв) для випускникiв 11 класу, що оцiнюсrься за апробованою пiд час
загальноукраiнського ЗНО 20-балъною шкалою.

Третя части на для дев' ятикласникiв становить собою завдання





/ 

/ Переведения набраноi' оцiнки у 200-бальну вiдбуваеться шляхом 
перемножування набраноi' кiлькостi балiв на 4. 
У наступнiй таблицi показано вiдповiднiсть набраних балiв щодо рiзних 
систем оц�нювання: 

Тестовий бал 
1-8

9-12
13-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44

45-48
49-50

200-балъна система
4-32

36-48
52-64
68-80
84-96

100-112
116-128
132-144
148-160
164-176
180-192
196-200
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