


























 
 
  

Іван Драч. «Балада про соняшник» 
 
Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони 
мовчать», «Українське альфреско», «Маруся 
Чурай» 
 

 

 
5. Твори 
українських 
письменників-
емігрантів 
 

 
Іван Багряний. «Тигролови» 
 
Євген Маланюк. «Стилет чи стилос?» 

 
орієнтується у творчості українських письменників-
емігрантів;  
знає особливості пригодницького роману 

 
6. Сучасний 
літературний 
процес 

 
Загальний огляд, основні тенденції. 
Постмодернізм як літературне явище 

 
орієнтується  в основних тенденціях розвитку 
сучасної літератури;  
визначає найхарактерніші ознаки постмодернізму 
 

 
Директор департаменту             Ю. Г. Кононенко 
 



ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова приймальної комісії
Рек гор Миколаївського
Iianioi ∙RHOΓO-y∣liBepe∣ITeTy

__ В.С. Шебанін 
O<f 2019 р.

і
і

Kpnrepii Ollili
результатів вступного іспиту з укр^й^нмЯмй та літератури 

для вступу на навчання за оКЖпк; лавр»
на основі повної загальної середньої освіти

до Миколаївського національного аграрного університету у 2019 році

Вступний іспит з української мови та літератури проводиться у вигляді письмового тестування. На 
виконання тестових завдань відводиться 180 хв. Предметною екзаменаційною комісією розроблено 60 
тестових завдань різної форми відповідно до програми. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 
(№ 1-23, 29-56) оцінюється в 0 або І бал: І бал. якщо вказано правильну відповідь: 0 балів, якщо вказано 
неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано. Завдання на 
встановлення відповідності («логічні пари») (№ 24-28. 57-60) оцінюється в 0. І. 2. 3. 4 бали: І бал за кожну 
правильно встановлену відповідність («логічну пару»): 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної 
пари або відповіді на завдання не надано. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 24 балів 
за критеріями змісту та мовного оформлення. Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник, 
правильно відповівши на всі тестові завдання, становить 111 балів. Результат оцінювання вступного іспиту 
встановлюється за таблицею переведення тестових балів в бали за шкалою 100-200.

Тестовий Бал Тестовий EcLl Тестовий Бал Тестовий Бал Тестовий Бал
бал 100-200 бал 100-200 бал 100-200 бал 100-200 OiLl 100-200
0 не склав 23 100.0 46 І 1 7.0 68 146.0 90 181.0

І не склав 24 100,5 47 І 18.0 69 147.5 91 182.0
2 не склав 25 100.5 48 1 19.5 70 149.0 92 183.0
з не склав 26 10 1.0 49 120.5 71 15 1.0 93 1 84.0

І не склав 27 101.0 50 121.5 72 152.5 94 185.0
5 не склав 28 101.5 51 123.0 73 154.5 95 186.0
6 не склав 29 102,0 52 124.0 74 156,5 96 187,0
7 не склав зо 102.5 53 125.0 75 158.0 97 188.0
8 не склав 3! 10.3.0 54 127.0 76 160.0 98 189.0
9 не склав 32 103.5 55 128.0 77 161.5 99 190.0
10 не склав 'S 'S .) J 104.0 56 129.5 78 163.5 100 191.5
І І не склав 34 105.0 57 13 1.0 79 165.0 IOI 193.0
12 не склав 35 106.0 58 132.0 * 80 167.0 102 194.0
ІЗ не склав 36 107.0 59 133.0 81 169.5 103 195,0
14 не склав 37 108.5 60 134.0 82 17 1.5 104 І 96.5
15 не склав 38 109.0 61 135.5 83 173,0 105 198,0
16 не склав 39 І 10.0 62 136.0 84 174.0 106 198.5
17 не склав 40 1 1 1.0 63 138.0 85 175.0 107 190.0
18 не склав 41 І 12.0 64 140.0 86 176.5 108 190,5
19 не склав 42 1 13.0 65 141,5 87 177.5 109 200.0
20 не склав 43 І 14.0 66 143.5 88 І 78.5 1 10 200.0
21 не склав 44 І 15.0 67 145.0 89 І 79.5 І І І 200,0
ЭЭ не склав 45 116.0

Голова предметної екзаменаційної комісії Н.Г. ILlapaτa
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Загальна характеристика вступного іспиту

з української мови та літератури

для вступу на навчання за OC «Бакалавр»

на основі повної загальної середньої освіти

до Миколаївського національного аграрного університету у 2019 році

Загальна кількість завдань роботи -61.

На виконання роботи відведено 180 хвилин.

Робота має три частини.

Частина 1: «Українська мова» містить 32 завдання різних форм. Відповіді на 
ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.
Частина 2: «Українська література» містить 28 завдання різних форм. Відповіді 
на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.
Частина 3: «Власне висловлення» містить одне завдання відкритої форми. 
Відповідь на це завдання треба записати в бланку відповідей Б.

Вступний іспит з української мови і літератури містить завдання трьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1—23, 29-36, 37^10, 41-56). 
Завдання має основу та чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один 
правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник вступного іспиту 
вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.



2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (24-28, 57-60). 
Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначені цифрами (ліворуч) 
і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення 
відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною 
цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник вступного 
іспиту зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви 
від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (61).
Завдання передбачає створення учасником вступного іспиту власного 
висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.

Схеми нарахування балів за виконання завдань роботи з української мови і 
літератури:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють у 0 або 1 бал:
1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну 
відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не 
надано.
2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюють у 0, 1,2, 
З або 4 бали: 1 бал - за кожну правильно встановлену відповідність («логічну 
пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї 
позначки в рядку та/або колонці; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної 
правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.
3. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюють від 0 до 24 
балів за критеріями змісту та мовного оформлення:
1. Теза: 0, 1 або 2 бали.
2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали.
За. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали.
36. Приклад, що є випадком із життя чи історичною подією: 0, 1 або 2 бали.
4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.
5. Висновок: 0, 1 або 2 бали.
ба. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.
бб. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.
Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів. 
Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі 
завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури, -111.

Голова предметної екзаменаційної комісії Н.Г. Шарата
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