


СТРУКТУРА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 Вступне випробування з української мови для іноземних громадян 

проводиться у формі диктанту. 

 Обсяг тексту диктанту - до 250 слів. 

 Іспит триває 60 хвилин. 

 Екзаменатор читає текст диктанту три рази. Перше читання – 

ознайомлювальне. Вдруге текст читається окремими реченнями. Під час 

третього читання абітурієнти перевіряють написаний ними диктант. 

 Після закінчення третього читання екзаменаційна робота здається членам 

приймальної комісії. 

 Екзаменаційна робота виконується без чернетки. 

При оцінці диктанту виправляються, але не враховуються 

орфографічні та пунктуаційні помилки: 

1)  у перенесенні слів; 

2)  у передачі авторської пунктуації. 

Виправляються, але не враховуються описки, неправильне написання, 

яке спотворює звуковий образ слова, наприклад: «прицює» (замість 

«працює»), «мужна» (замість «можна»). 

При оцінці диктантів враховується характер помилки. Серед помилок 

слід виділяти негрубі, які не мають істотного значення для характеристики 

грамотності. При підрахунку помилок дві негрубі вважаються за одну. 

До негрубих відносяться помилки: 

1) у винятках з правил; 

2) у написанні великої літери в складних власних назвах; 

3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, 

утворених від іменників з прийменниками, правопис яких не 

регулюється правилами; 



4) у випадках написання разом і окремо не з прикметниками і 

дієприкметниками, які виступають у ролі присудка; 

5) у вживанні у-в, і-й; 

6) у випадках важкого розрізнення не і ні (Ніхто інший не ...; не хто інший, 

як; не що інше, як ...; ніщо інше не і ін.); 

7) у власних іменах іншомовного походження; 

8) у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший; 

9) у пропуску одного з розділових знаків або в порушенні їх послідовності; 

10) заміна українських літер російськими. 

Необхідно враховувати також повторюваність і однотипність 

помилок. Якщо помилка повторюється в одному і тому ж слові або в корені 

однокореневих слів, то вона вважається за одну помилку. 

Однотипними вважаються помилки на одне правило, якщо умови 

вибору правильного написання полягають у граматичних і фонетичних 

особливостях цього слова. 

Не вважаються однотипними помилки на таке правило, в якому для 

з'ясування правильного написання одного слова потрібно підібрати інше 

(опорне) слово або його форму. 

Перші три однотипні помилки вважаються за одну помилку, кожна 

наступна подібна помилка враховується самостійно. 

 

Примітка. При наявності в диктанті більше 5 поправок (виправлень 

неправильного написання на правильне) кількість балів знижується на 5. 

Якщо в одному слові, що не перевіряється, допущено 2 і більше помилок, то 

всі вони вважаються за одну помилку. 



КРИТЕРІЇ 
ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ДИКТАНТУ 

Кількість та характер 
помилок 

Кількість 
балів 

13 орфографічних, 10 пунктуаційних 100 
13 орфографічних, 9 пунктуаційних 108 
13 орфографічних, 8 пунктуаційних 112 
13 орфографічних, 7 пунктуаційних 114 
13 орфографічних, 6 пунктуаційних 116 
13 орфографічних, 5 пунктуаційних 118 
13 орфографічних, 4 пунктуаційні 120 
13 орфографічних, 3 пунктуаційні 122 
13 орфографічних, 2 пунктуаційні 124 
13 орфографічних, 1 пунктуаційна 126 
12 орфографічних, 3 пунктуаційні 128 
12 орфографічних, 2 пунктуаційні 130 
12 орфографічних, 1 пунктуаційна 134 
11 орфографічних, 3 пунктуаційні 138 
11 орфографічних, 2 пунктуаційні 142 
11 орфографічних, 1 пунктуаційна 146 
10 орфографічних, 1 пунктуаційна 150 
9 орфографічних, 1 пунктуаційна 152 
8 орфографічних, 2 пунктуаційні 154 
7 орфографічних, 3 пунктуаційні 156 
6 орфографічних, 4 пунктуаційні 158 
5 орфографічних, 1 пунктуаційна 160 
4 орфографічні, 3 пунктуаційні 165 
2 орфографічні, 4 пунктуаційні 170 
3 орфографічні, 2 пунктуаційні 175 
1 орфографічна, 1 пунктуаційна 180 

1 орфографічна 185 
2 пунктуаційні 190 
1 пунктуаційна 195 

Безпомилкова робота 200 




	Epson_0101
	УКР-Структура та критерії оцінювання знань.pdf
	Epson_0101.pdf

