
Пояснювальна записка 
 

Завдання розраховані на перевірку основних орфограм і пунктограм, 

засвоєних студентами у вищому навчальному закладі. 

Запропоновані тести складені за зразком матеріалів для зовнішнього 

незалежного оцінювання випускників, рекомендованих Українським центром 

оцінювання якості освіти, з урахуванням дидактично-методичних настанов 

Міністерства освіти і науки України («Методичні рекомендації щодо 

використання тестових технологій у процесі вивчення української мови у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (додаток до листа Міністерства освіти і 

науки України від 29.12 2006р. № 1/9-795). 

 Зміст тестових завдань відповідає змісту Програми з української мови для 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2010 р.). 

 Державна підсумкова атестація з української мови для студентів ВНЗ 

проводиться у формі тестового екзамену, що складається з тестових завдань і 

власного висловлювання. Тривалість письмового екзамену – 90 хв. 

Рекомендована мінімальна кількість завдань – 25, до складу яких входять тести 

з закритими та відкритими завданнями і власне висловлювання. Кількість 

варіантів – 38. 

Завдання складається з трьох частин. Частина І. Тести з закритими 

завданнями, які передбачають вибір студентом єдиної правильної відповіді з 

ряду можливих 1-22. Частина ІІ. Тести на встановлення відповідності між 

певними судженнями та мовними явищами 23-24. Частина ІІІ. Власне 

висловлювання - 25.  

Особливістю тестів із відкритим завданням є те, що студент самостійно 

шукає відповідь на питання (без можливості вибору з кількох запропонованих) 

або виконує завдання. До відкритих тестових завдань належать, наприклад, 

завдання на відновлення пропущеного, завдання на доповнення, завдання з 

короткою відповіддю на поставлене питання тощо. Саме такі завдання 

засвідчують це лише теоретичні знання, а й мовленнєві можливості студента. 

При складанні тестових завдань дотримувались таких вимог: 

1. Умова повинна містити чітке завдання для тестуючого. 

2. Варіантів відповідей повинно бути не менше чотирьох.  

3. Варіанти відповідей мають бути гомогенними (однорідними), стосуватись 

однієї галузі.  

4. Варіанти відповідей мають бути вірогідними (правдоподібними). 

5. Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна 

давати відповіді на інше тестове завдання. 

6. Питання (завдання) має містити одну чітку, закінчену думку. 

7. У завданні не вживати таких слів або словосполучень: «іноді», «часто», 

«не завжди», «за певних морфологічних умов» тощо. 

8. Не вводити до запитання (завдання) слова й словосполучення, що 

знаходяться поза граматичним зв'язком. 

9. Не варто задавати питання на інтуїцію, на здогад. 



10.Уникати кількаразового використання заперечення у запитанні, завданні, 

що призведе до протиріччя у його розумінні. 

11.Не використовувати як правильну відповідь фрази: «жоден з наведених 

варіантів» або «усі з наведених варіантів». 

12.Варіанти відповідей повинні розміщуватись на бланку відповідей.  

 

До початку роботи студентам необхідно пояснити, що виконуючи тестові 

завдання, треба вміти розпізнавати мовні явища, групувати їх, сполучувати 

слова, змінювати речення та словосполучення, добирати належну форму слова, 

потрібну лексему, відповідні засоби зв’язку між частинами речення тощо. При 

підготовці до ДПА студентам слід ретельно повторити все вивчене. 



Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової 

атестації з української мови у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитації у формі тестування 
 

Враховуючи побажання викладачів, Всеукраїнська спілка голів обласних 

методичних об'єднань викладачів філологічних дисциплін вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації розробила методичні рекомендації щодо 

проведення державної підсумкової атестації з української мови у вищих 

навчальних закладах у формі тестування та зразки тестових завдань, що 

додаються  

Завдання розраховані на перевірку основних орфограм і пунктограм, 

засвоєних студентами у вищому навчальному закладі. 

Запропоновані тести складені за зразком матеріалів для зовнішнього 

незалежного оцінювання випускників, рекомендованих Українським центром 

оцінювання якості освіти, з урахуванням дидактично-методичних настанов 

Міністерства освіти і науки України («Методичні рекомендації щодо 

використання тестових технологій у процесі вивчення української мови у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (додаток до листа Міністерства освіти і 

науки України від 29.12 2006р. № 1/9-795). 

 Зміст тестових завдань відповідає змісту Програми з української мови для 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2010 р.). 

 Державна підсумкова атестація з української мови для студентів ВНЗ 

проводиться у формі тестового екзамену, що складається з тестових завдань і 

власного висловлювання. Тривалість письмового екзамену – 90 хв. 

Рекомендована мінімальна кількість завдань – 25, до складу яких входять тести 

з закритими та відкритими завданнями – 24, власне висловлювання – 25 

завдання. Кількість варіантів – 38. 

Тести з закритими завданнями передбачають вибір студентом єдиної 

правильної відповіді з ряду можливих 1-22, встановлення відповідності між 

певними судженнями та мовними явищами 23-24, власне висловлювання - 25.  

Особливістю тестів із відкритим завданням є те, що студент самостійно 

шукає відповідь на питання (без можливості вибору з кількох запропонованих) 

або виконує завдання. До відкритих тестових завдань належать, наприклад, 

завдання на відновлення пропущеного, завдання на доповнення, завдання з 

короткою відповіддю на поставлене питання тощо. Саме такі завдання 

засвідчують це лише теоретичні знання, а й мовленнєві можливості студента. 

При складанні тестових завдань будь-якого виду необхідно 

дотримуватись таких вимог: 

8. Умова повинна містити чітке завдання для тестуючого. 

9. Варіантів відповідей повинно бути не менше чотирьох.  

10.Варіанти відповідей мають бути гомогенними (однорідними), стосуватись 

однієї галузі.  

11.Варіанти відповідей мають бути вірогідними (правдоподібними). 

12.Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна 

давати відповіді на інше тестове завдання. 



13.Питання (завдання) має містити одну чітку, закінчену думку. 

14.У завданні не вживати таких слів або словосполучень: «іноді», «часто», 

«не завжди», «за певних морфологічних умов» тощо. 

13.Не вводити до запитання (завдання) слова й словосполучення, що 

знаходяться поза граматичним зв'язком. 

14.Не варто задавати питання на інтуїцію, на здогад. 

15.Уникати кількаразового використання заперечення у запитанні, завданні, 

що призведе до протиріччя у його розумінні. 

16.Не використовувати як правильну відповідь фрази: «жоден з наведених 

варіантів» або «усі з наведених варіантів». 

17.Варіанти відповідей повинні розміщуватись на бланку відповідей.  

 

До початку роботи студентам необхідно пояснити, що виконуючи тестові 

завдання, треба вміти розпізнавати мовні явища, групувати їх, сполучувати 

слова, змінювати речення та словосполучення, добирати належну форму слова, 

потрібну лексему, відповідні засоби зв’язку між частинами речення тощо. При 

підготовці до ДПА студентам слід ретельно повторити все вивчене. 

Методичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації у 

формі тестування підготували: 

Антонюк Т.М. - викладач-методист, викладач вищої категорії ДВНЗ 

«Чернівецький індустріальний коледж», голова обласного методичного 

об'єднання викладачів української мови та літератури (керівник робочої групи); 

Дика І.Я. - голова обласного Львівського методичного об'єднання 

викладачів української словесності, старший викладач української мови та 

літератури Львівського техніко-економічного коледжу; 

Кабаненко A.M. - викладач-методист Київського радіомеханічного 

коледжу; 

Овчаренко 3.1. - голова республіканського методичного об'єднання 

викладачів української мови АР Крим; 

Ковалевська Л.Б. - викладач Київського технікуму електронних приладів, 

голова міського методичного об'єднання філологічних дисциплін. 

 

 

Голова Всеукраїнської спілки голів обласних 

методичних об'єднань викладачів 

філологічних дисциплін вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації Т.М. Антонюк 


