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КРИТЕРІЇ 
індивідуальної усної співбесіди з предмета «Українська мова»

Індивідуальна усна співбесіда з української мови - форма вступного 
випробування, яка передбачає очне або дистанційне (за рішенням Коледжу) 
оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з 
предмета українська мова, за результатами якого виставляється позитивна 
оцінка за шкалою 100-200 балів (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення 
про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Індивідуальна усна співбесіда з української мови складається з таких частин: 
теоретичні знання з основ українського мовознавства; виконання практичних 
завдань. Під час індивідуальної усної співбесіди з української мови вступник 
обирає білет шляхом випадкової вибірки. Відповіді записує в аркуш співбесіди, 
при цьому усно пояснює обґрунтованість свого вибору.

Роботу потрібно виконувати кульковою ручкою із синім чорнилом.

Екзаменаційний білет з індивідуальної усної співбесіди з української мови 
складається із п’яти завдань, де основну увагу приділено питанням орфоепії, 
орфографії, лексикології, морфології та синтаксису.

Кожний варіант (екзаменаційний білет) індивідуальної усної співбесіди з 
української мови містить завдання різних рівнів складності (середнього, 
достатнього, високого).

Завдання 1 містить питання з теорії мовознавства. Відповідь на питання 
вступник дає усно.
За кожну правильну відповідь вступник отримує - 1 бал.
Загальна сума балів за правильні відповіді - 5.

Завдання 2 містить практичні завдання з лексикології. За кожну правильну 
відповідь вступник отримує 1 бал.
Загальна сума балів за правильні відповіді — 5.

Завдання 3 містить практичні та теоретичні питання з орфоепії, вступнику 
необхідно визначити співвідношення кількості букв і звуків у запропонованих 
словах (по 2 бали за кожну правильну відповідь) та пояснити свій вибір (по 2 
бали за кожну правильне обґрунтування відповіді).
Загальна сума балів за правильні відповіді - 20.



Завдання 4 містить практичні та теоретичні питання з орфографії, вступнику 
необхідно в запропонованих словах замість пропусків поставити потрібну 
букву або м’який знак, або апостроф (по 2 бали за кожну правильну відповідь) 
та пояснити свій вибір (по 2 бали за кожну правильну відповідь).
Загальна сума балів за правильні відповіді — 20.

Завдання 5 містить практичні та теоретичні питання з морфології та 
синтаксису.
Вступнику необхідно в тексті розставити пропущені розділові знаки (по 4 бали 
за кожний розділовий знак), пояснити свій вибір (по 4 бали за кожне правильне 
пояснення).
Визначити, якою частиною мови є підкреслені слова (по 1 балу за кожну 
правильну відповідь).
Визначити тип речення (за правильну відповідь - 7 балів).
Загальна сума балів за правильні відповіді - 50.

Повну відповідь з аналізом і формулюванням визначень треба давати усно.

При оцінювання відповіді вступника потрібно враховувати:
- правильність і повноту відповіді;
- ступінь усвідомленості, розуміння вивченого;
- здатність практично реалізувати набуті знання;
- мовленнєве оформлення відповіді;
- рівень самостійності вступника під час усної відповіді.

Відповідь вступника має бути зв’язною, логічно послідовною. Відповідаючи, 
він повинен виявити теоретичні знання з тієї чи іншої теми, уміти практично 
застосовувати правила, обґрунтовувати їх.

За результатами індивідуальної усної співбесіди з української мови 
виставляється рейтингова оцінка за шкалою від 100 до 200 балів

Переведення балів у рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200 балів 
здійснюють екзаменатори за відповідною таблицею (подано нижче).



ТАБЛИЦЯ
переведення балів, отриманих вступниками в результаті складання 

індивідуальної усної співбесіди з предмета «Українська мова» 
у рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200 балів

БАЛ за Бал БАЛ за Бал БАЛ за Бал БАЛ за Бал БАЛ за Бал
ІУС 100-200 ІУС 100-200 ІУС 100-200 ІУС 100-200 ІУС 100-21
1 101 21 121 41 141 61 161 81 181
2 102 22 122 42 142 62 162 82 182
3 103 23 123 43 143 63 163 83 183
4 104 24 124 44 144 64 164 84 184
5 105 25 125 45 145 65 165 85 185
6 106 26 126 46 146 66 166 86 186
7 107 27 127 47 147 67 167 87 187
8 108 28 128 48 148 68 168 88 188
9 109 29 129 49 149 69 169 89 189
10 ПО ЗО 130 50 150 70 170 90 190
11 111 31 131 51 151 71 171 91 191
12 112 32 132 52 152 72 172 92 192
ІЗ 113 33 133 53 153 73 173 93 193
14 114 34 134 54 154 74 174 94 194
15 115 35 135 55 155 75 175 95 195
16 116 36 136 56 .156 76 176 96 196
17 117 37 137 57 157 77 177 97 197
18 118 38 138 58 158 78 178 98 198
19 119 39 139 59 159 79 179 99 199
20 120 40 140 60 160 80 180 100 200


