


Пояснювальна записка 

Загальні відомості. Програма вступного випробування складена для 

вступу на спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» (012 Дошкільна 

освіта), 5.01010201 «Початкова освіта» (013 Початкова освіта), 5.02020401 

«Музичне мистецтво*» (014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)) у 

відповідності до програм загальноосвітніх закладів. 

Прийом абітурієнтів  для здобуття ОКР Молодший спеціаліст за 

спеціальностями 5.01010101 «Дошкільна освіта» (012 Дошкільна освіта), 

5.01010201 «Початкова освіта» (013 Початкова освіта), 5.02020401 «Музичне 

мистецтво*» (014.13 Середня освіта (музичне мистецтво))  проводиться за 

результатами вступного випробування з української мови.   

Мета вступного випробування  полягає у з´ясуванні  рівня 

теоретичних знань і практичних умінь з української мови, необхідних для 

опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки 

фахівця ОКР «молодший спеціаліст» , за спеціальностями 5.01010101 

«Дошкільна освіта» (012 Дошкільна освіта), 5.01010201 «Початкова освіта» 

(013 Початкова освіта), 5.02020401 «Музичне мистецтво*» (014.13 Середня 

освіта (музичне мистецтво)). 

Вимоги  до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного  

засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки за 

ОКР «Молодший спеціаліст» абітурієнти повинні  мати базову загальну 

середню освіту  та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в 

галузі «Мови і літератури». Обов´язковою умовою  також є вільне володіння 

державною мовою. 

 Вимоги до диктанту. Вступне випробування з української мови за 

курс базової школи проводиться у формі текстуального диктанту, який є 

основною формою перевірки орфографічної (уміння правильно писати слова 

на вивчені орфографічні правила й словникові слова, визначені для 

запам'ятовування) та пунктуаційної (уміння використовувати розділові знаки 

відповідно до опрацьованих правил пунктуації) грамотності учнів. Під час 

екзамену враховується також уміння абітурієнтів належним чином 

оформлювати роботу. 

Дібрано зразки текстів різних функціональних стилів української мови, 

які достатньо насичені орфограмами й пунктограмами, опрацьованими в 

курсі базової школи. 

Оскільки вступне випробування з української мови триває одну 

астрономічну годину (тобто 60 хвилин) і підсумовує знання, уміння й 

навички школярів за дев'ять років їхнього навчання, тексти містять 180-190 

слів (як самостійних, так і службових). 

 



Критерії  

оцінювання рівня знань абітурієнтів  

при складанні вступного іспиту з української мови (диктант) 

 

В основу оцінювання екзаменаційних робіт (диктантів) узяті діючі в 

загальноосвітній школі норми оцінювання знань і вмінь учнів 5-11 класів. 

Оцінювання екзаменаційних робіт проводиться за дванадцятибальною 

системою. Враховується кількість помилок, допущених у диктанті, їх 

характер (негрубі, повторювані, однотипні), належна увага приділяється 

каліграфії, чистоті, охайності виконання роботи. 

Кількість балів за грамотність ставиться на основі таких нормативів: 

Рівень Кількість 

допущених 

помилок 

Оцінка за 12-

бальною системою 

Оцінка за 5-

бальною системою 

Високий - 

1 негруба 

1 

12 

11 

10 

 

«5» 

Добрий 2 

3 

4 

9 

8 

7 

 

«4» 

Достатній 5-6 

7-8 

9-10 

6 

5 

4 

 

«3» 

Недостатній 11 і більше 

15 і більше 

20 і більше 

3 

2 

1 

 

«2» 

 

За наявності в екзаменаційному диктанті, крім орфографічних і 

пунктуаційних помилок, виправлень і підчисток проводиться відповідне 

зниження балів. 
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