
   Схема оцінювання 

тесту  з української мови і літератури 

національного іспиту на ступінь бакалавра 

(реальний профіль) 

Тестові завдання Можливі варіанти відповідей Схема оцінювання 

1. Спираючись на текст, дайте 

письмові відповіді на кожне 

питання одним  поширеним 

реченням. 

А. Прочитаний текст належить до публіцистичного стилю. 

 

Б. Дружба І. Пулюя і М. Тесли виникла через їх обопільну 

зацікавленість наукою: вони виготовляли газорозрядні трубки для 

фізичних експериментів і наблизились до розгадки 

випромінювання  за допомогою катодних променів. 

В. Винайшовши першим пристрій для медичних досліджень, Іван 

Пулюй поділився своїми науковими експериментами з німецьким 

колегою В. Рентгеном, який згодом запатентував винахід з Х-

випромінюваннями. 

Г. Іван Пулюй не тільки підтримав студентський рух, 

спрямований на навчання рідною мовою, а й став одним із 

перекладачів Біблії з давньогрецької мови українською.  
                                                               (Можливі інші варіанти) 

8 б. – по 2 б. за кожну правильну 

відповідь: 1 б. за правильну, 

змістовну відповідь + 1 б. за 

грамотність кожного речення. 

2. Визначте слова і 

словосполучення, характерні для  

наукового стилю. Підкресліть їх. 

 

Дослідження, молекулярна фізика, віруюча людина, працювати 

для народу, катодні промені, національна честь, газорозрядні 

трубки, справжня дружба. 

4 б. – по 1 б. за кожну правильну 

відповідь. 

3. Доберіть до виділених слів 

синоніми з тексту і запишіть їх 

через риску: 

а) занадто релігійний –  вкрай релігійний;  

б) віруюча сім’я – побожна сім’я;  

в)  подружився із сербом – потоваришував із сербом; 

г)  тодішнє суспільство – тогочасне суспільство; 

ґ)  велетенські зусилля – титанічні зусилля.  

 

5 б. – по 1 б. за кожну правильну 

відповідь. 

4. Складіть і запишіть простий 

план тексту з 4-х  пунктів. 

1. Проблеми фізики і технічного прогресу – в центрі уваги 

науковця І. Пулюя. 

2. Стажування у Страсбурзькому університеті. 

3. Лампа І. Пулюя – прообраз рентгенівського апарату.  

8 б. – по 2 б. за кожний правильно і 

чітко сформульований пункт плану; 

по 1 б. за недостатньо точне і вдале 

формулювання, 0 б. за недоречне, 

яке суперечить змісту тексту, 



4. Активна громадянська позиція науковця.                        

 (Можливі інші варіанти)  

формулювання чи його відсутність. 

5. Визначте правильний варіант 

написання кожного виділеного в 

тексті слова. Обведіть  букву, що 

позначає правильну відповідь. 

1. б) В; 

2. а) у; 

3. а) разом; 

4. а) разом; 

5. б) тт; 

6. а) апостроф; 

7. а) л; 

8. а) а; 

9. б) т; 

10. б) н. 

10 б. – по 1 б. за кожну правильну 

відповідь. 

6. Установіть за допомогою 

стрілок відповідність між 

синонімічними фразеологізмами. 

А. Мало каші з’їв. ↔   Губи в молоці.                                                       

Б. Давати відкоша. ↔ Давати гарбуза.                                          .  
В. Мати  Христа в душі↔ Мати м’яке серце.  

Г. Летіти шкереберть. ↔    Летіти догори ногами.                                              

 

4 б. – по 1 б. за кожну правильну 

відповідь. 

7. Перебудуйте  речення. 1. Іван Пулюй стверджував, що саме він першим у світі зробив 

рентгенівській знімок людського скелета  і за його лампою 

майбутнє медицини. 

2. «Немає більшої честі для інтелігентної людини, як берегти 

свою і національну честь і без винагороди працювати для свого 

народу», – говорив Іван Пулюй. Чи: Іван Пулюй говорив: «Немає 

більшої честі для інтелігентної людини, як берегти свою і 

національну честь і без винагороди працювати для  народу». 

 

Усього 4 б.: – по 2 б. за кожне 

правильно перебудоване речення:  1 

б. – за  правильно побудоване 

речення + 1 б. за правильно вжиті 

розділові знаки. 



8. Відновіть текст вірша, 

додавши, де потрібно, на місці 

крапок відповідні літери. 

 

Епоху, де б душею відпочить, 

З нас кожний має право вибирати, 

Найдемо тут до вибору багато 

Народів, царств, богів, людей, століть. 

Готичний присмерк, еллінську блакить, 

Легенд біблійних мідь, вісон і злато — 

Все можемо на полотні віддати 

Чи на папір слухняний перелить. 

Але любить чи не любити те, 

Що вколо нас і в нас самих росте, 

Що творить нас, що творимо самі ми, — 

Лише сліпець, що замість крові в нім 

Тече чорнило струмнем неживим, 

Тривожиться питаннями такими. 

                                                 (М. Рильський) 

Усього – 10 б.: 

10 б. – 0 пом.; 

9 б. – 1 пом.; 

8 б.-   2 пом.; 

7 б. – 3 пом.; 

6 б. – 4 пом.; 

5 б. – 5 пом.; 

4 б. – 6 пом.; 

3 б. – 7 пом.; 

2 б. – 8 пом.; 

1 б. – 9 пом.; 

0 б. – 10 пом. і більше. 

9. Виправте стилістичні помилки  

в реченнях. 

 

А. Незважаючи на стрімкий розвиток науки, ще не всі фізичні 

явища, а тим більше ті, які є винятками, можна вважати всебічно 

дослідженими.   

Б. Як на мене, кожній людині важливо брати активну участь у 

доброчинних акціях (важливо долучатися до доброчинних акцій), 

допомагати всім, хто того потребує (кому потрібна допомога). 

(Можливі інші варіанти) 

4 б. – по 2 б. за кожне правильно 

відредаговане речення: 1 б. за кожну 

усунуту помилку. 

10. Запишіть слова, знявши 

риску. 

Багатоповерховий, жовто-блакитний,  українсько-молдовський, до 

речі по-сусідськи. 

5 б. – по 1 б. за кожну правильну 

відповідь. 

11. Продовжте прості речення 

так, щоб утворилися складні 

речення відповідного типу. 

А. Складносурядне  речення. 

 Між поляками й українцями йшла боротьба на освітній ниві, і 

Іван Пулюй підтримав  права студентів  навчатися рідною мовою. 

 

Б. Безсполучникове складне  речення. 

   Іван Пулюй без будь-якої винагороди працював для рідного 

народу: він був справжнім патріотом своєї Батьківщини. 

                                                      (Можливі інші варіанти) 

4 б. – по 2 б. за кожну правильну 

відповідь: 1б. за відповідність 

заданій синтаксичній структурі + 1 б. 

за грамотність кожного речення. 



12.  Вставте пропущені розділові 

знаки. 

Як гласять езотеричні джерела, справжньої людини не видно, бо 

справжня людини – це її душа, ба, аура. Все, що робимо, думаємо, 

відчуваємо, фіксує наше біополе. Відбиваються на ньому вчинки, 

праведні й неправедні. Це видно з певних візерунків, кольорів. 

Кожен учинок, почуття – то ціла гама. Негідні вчинки «малюють» 

темні фарби. Гнів, жорстокість «розсипає» по нашому біополю 

червоні плями. Стан жертовності дарує зелені кольори. 

Духовність – бузкові, білі, самозакоханість – бордові. Любов 

випромінює срібне сяйво. 

       Аура духовно досконалої людини чиста, ясна, світиться всіма  

кольорами веселки. Аура нерозвиненої – сіра, темна, складається з 

грубих густих кольорів, що свідчить про низькі почуття й 

пристрасті. Недобрий, неправедний учинок нікуди не дівається, а 

лишається на нашій душі, справляє на неї негативний вплив. Як 

каже прислів’я: «Стоїть,  як гріх над душею». 

       А можна ж цього уникнути. Самовихованням, самоконтролем. 

Давня мудрість учить: «Не роби того іншому, чого не хочеш, щоб 

тобі робили». Тоді й на душі завжди буде легко, світло  

                                                                             (Катерина Мотрич) 

Усього – 7 б.: 

7 б. – 0 пом.; 

6 б. – 1 пом.; 

5 б.  – 2 пом.; 

4 б . – 3 пом.; 

3 б . – 4 пом.; 

2 б. – 5 пом.; 

1 б. – 6 пом.; 

0 б. – 7 пом. і більше. 

13. Виходячи з розуміння вами 

проблематики прочитаного 

тексту із завдання № 12, 

сформулюйте 2 поради 

сучасникам. 

1. Друзі, раджу дослухатися до мудрих думок про те, що будь-

який наш вчинок чи думка, навіть відчуття – хороші і світлі вони 

чи не дуже – фіксуються нашим біополем, а відтак, впливають на 

наш стан, фізичне і психічне здоров’я.  

2. Отож, наполегливо працюйте над собою, не дозволяйте 

негативним емоціям і намірам керувати вами, контролюйте свої 

слова і вчинки, не руйнуйте свою душу. 

                                                            (Можливі інші варіанти ) 

6 б. – по 3 б. за кожну правильну 

відповідь: 2 б. за змістовну, 

актуальну, аргументовано 

сформульовану пораду; 1 б. за не 

досить змістовну, актуальну та 

логічно сформульовану пораду; 0 б. 

за беззмістовну та алогічну пораду 

чи її відсутність + 1 б. за 

грамотність. 

14. Запишіть двома окремими 

реченнями ваше розуміння 

цитати  Ліни Костенко: “Чужа 

душа – то, кажуть, темний ліс! А 

я кажу: не кожна. Чужа душа – 

то  тихе море сліз. Плювати в неї 

– гріх тяжкий, не  можна”.  

 

1. Вважаю, що душа – це внутрішній світ людини, який завжди 

прихований від стороннього ока; зазирнути в чужу душу і пізнати 

її до кінця неможливо.  

 2. Людина, душа якої  зіткана з моря сліз, змучена від людської 

байдужості, підлості, зради, вимагає чуйного ставлення, 

розуміння, підтримки; саме тому співчуття у мене викликає 

зраджена коханням усього її життя Маруся Чурай.  

               (Можливі інші варіанти)  

6 б. – по 3 б. за кожну правильну 

відповідь: 2 б. за глибоке, 

аргументоване розкриття власного 

розуміння цитати Л. Костенко; 1 б. 

за неповне, часткове, суперечливе 

розкриття власного розуміння 

цитати, 0 б. за недоречну відповідь 

чи її відсутність + 1 б. за 



грамотність. 

15. Напишіть оголошення, в 

якому має бути наступна 

інформація: 

 

Оголошення 

     У четвер, 19 травня 2022 року, під час проведення Тижня 

української культури в Республіці Молдова відбудеться творчий 

конкурс дослідницьких проєктів «Історія мого роду».  

     Запрошуються учні 9-12 класів. 

     Початок о 12 годині. 

     Спосіб спілкування – платформа Google Мeet. 

     Посилання  буде надіслано класам у групи в Viber. 

                                                                                                              

                                                                     Організаційний комітет. 

 

Усього – 15 б. 

1) 3 б. – за повне дотримання 

структури оголошення; 

 2 б. – незначні порушення 

структури; 

1 б. – частково порушена структура. 

2) 7 б. – уміння вживати всі 

необхідні відомості. 

0 – 7 б – залежно від вживання учнем 

необхідних відомостей. 

3) 5 б. – за грамотність: 

5 б. – 0  пом.; 

4 б. – 1 – 2 пом.; 

3 б. – 3 пом.; 

2 б. – 4 пом.; 

1 б. – 5 пом.; 

0 б. – 6 пом. і більше. 

                                                                                                                                                                             Усього 100 б. 

 


