
І ТУР 

РОБОТА з української мови  

(тест + творче завдання) 

щодо вступу до 8 класу 

КЗО «Фінансово-економічний ліцей  

наукового спрямування при УМСФ» ДМР 

 

МАТИМЕ ТАКУ СТРУКТУРУ: 

1) ТЕСТ (час виконання – 20 хвилин) 

➢ Завдання 1-4 (тестові) з 1-єю правильною відповіддю із 4-х 

запропонованих (очікуваний найкращий результат ― 4б.) 

➢ Завдання 5-6 (тестові) з 3-ма правильними відповідями із 8-ох 

запропонованих (очікуваний найкращий результат ― 4б.) 

➢ Завдання 7-8 (тестові) на відповідність 

(очікуваний найкращий результат ― 4б.) 

2) ТВОРЧЕ розгорнуте ЗАВДАННЯ (час виконання – 40 хвилин) 

➢ Завдання 9 ― твір-есе (7-8 речень) 

(очікуваний найкращий результат ― 12б.), з них 

2б. - за речення з дієприслівниковим зворотом (якщо таке речення наявне і 

граматично правильно оформлено) 

10б. - за змістовне есе (розкриття теми, логіка, послідовність, членованість, 

зв‘язність), написане за правилами орфографії і пунктуації. 

Всього: 4 + 4 + 4 + 12 = 24б. (очікуваний найкращий результат) 

 

Таблиця переведення балів 

 

набрано балів у контрольній роботі ОЦІНКА 

24б. 12 

22-23б. 11 

20-21б. 10 

18-19б. 9 

16-17б. 8 

14-15б. 7 

12-13б. 6 

10-11б. 5 

8-9б. 4 

6-7б. 3 

4-5б. 2 

1-3б. 1 

 

 



ОЦІНЮВАННЯ ТВОРУ-ЕСЕ (9 завдання) 

ВИДИ ПОМИЛОК У ТВОРІ-ЕСЕ 

З (змістові) 
Не розкрито тему. Нечітко передано головну думку. 

Порушено послідовність викладу. Неправильний поділ 

тексту на речення, абзаци Також фактичні помилки – 

неправильно вказано дату, власну назву тощо 

грамотність: 

Л (лексичні) Слово вжите в невластивому йому значенні. 

Невиправдано повторюється слово або спільнокореневі 

слова (тавтологія). Вжите зайве слово (немотивоване 

багатослів’я або немотивований плеоназм – дублювання 

значення у двох словах). Вжито слова, не властиві 

літературній українській мові (немотивовані 

діалектизми, полонізми, росіянізми). Некоректне 

вживання фразеологізмів. 

Г (граматичні) Ужите неправильно утворене слово. Використане 

перекручене або спотворене слово. Слова неправильно 

поєднані між собою (невідповідність формального 

вираження якогось із граматичних значень тієї чи тієї 

повнозначної (самостійної) частини мови: роду, числа, 

відмінка, ступеня порівняння, особи, часу, способу, 

стану, виду). Неправильно побудоване речення. 

Ст. (стилістичні) Стильова невідповідність дібраних мовних засобів, 

одноманітність їх (нагромадження в одному реченні 

слів, що належать до тієї самої частини мови); уживання 

мовних штампів (кальок, кліше) тощо. 

І (орфографічні) Слово записане з порушенням правил щодо написання 

літер. 

V (пунктуаційні) 
Неправильно розставлені розділові знаки. 

 

Користуючись критеріями  оцінювання  творів, затверджених наказами 

Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження 

орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових 

дисциплін у системі загальної середньої освіти» (у 5 – 10 класах), 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЮ КОМІСІЄЮ КЗО «ФЕЛ» складено 

критерії  оцінювання  твору-есе  (обсяг – орієнтовно 7-8 речень) 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  ТВОРУ-ЕСЕ 

рівні бали кількість помилок 

за  зміст (З) І + V Л + Г + Ст. 

І 1 тексту бракує зв'язності й 

цілісності, учень пише 

окремі  речення, 

урізноманітнення потребує 

лексичне та граматичне 

оформлення роботи; есе не 

відповідає запропонованій темі 

8 і >  

 

 

 

5 і > 
2 немає змістової та стилістичної 

єдності висловлення; 

висловлення характеризується 

фрагментарністю, думки 

викладаються на елементарному 

рівні; потребує збагачення й 

урізноманітнення лексика і 

граматична будова мовлення; 

есе не відповідає 

запропонованій темі 

7 

3 написано менше  ½  норми; 

учневі (учениці) слід працювати 

над виробленням умінь 

послідовно й чітко викладати 

власні думки, дотримуватися 

змістової та стилістичної 

єдності висловлення, потребує 

збагачення та урізноманітнення 

лексика й граматична будова 

висловлення; есе частково 

відповідає запропонованій темі 

6 



ІІ 4 написано ½  або дещо 

більше  ½  норми; є певна 

завершеність тексту, але 

характерні поверховість у 

розкритті теми, порушення 

послідовності, чіткіше мають 

розрізнюватися основна та 

другорядна інформація; бракує 

єдності, зв‘язності, 

самостійності суджень; добір 

слів не вдалий, рівень 

словникового запасу нижче 

середнього   

5  

 

 

 

 

 

 

 

3 — 4 
5 за обсягом робота наближається 

до норми, загалом є 

завершеною, тему значною 

мірою розкрито; але роботі 

властива поверховість 

висвітлення теми, не 

простежується основна думка, 

відносно струнка побудова 

твору, середній рівень 

словникового запасу, бракує 

стильової єдності 

4 

6 за обсягом есе сягає норми, його 

тему розкрито, виклад загалом 

зв'язний; але робота має до 3-х 

недоліків: помітний її 

репродуктивний характер, 

відсутня самостійність суджень, 

їх аргументованість, добір слів і 

синтаксичних конструкцій не 

завжди вдалий 

3 



ІІІ 7 самостійне, повне, завершене, 

зв‘язне осмислене есе, але має 

до 2-х недоліків із критеріїв 

вище названих: відхилення від 

теми, порушення послідовності 

її викладу; висловлювання не 

завжди конкретне, просторовий 

виклад міркувань, не 

підкріплених фактичним 

матеріалом; нелогічне 

розташування абзаців, переходи 

між ними не є умотивовані; 

основна думка не 

арґументується 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — 2 8 самостійне, повне, завершене, 

зв‘язне осмислене есе, загалом 

ґрунтовно висвітлює тему; 

висновок відповідає 

запропонованій темі; але має 

недолік за одним показником: 

невміння пов'язати предмет 

обговорення із сучасністю або 

власним життєвим досвідом, 

робота не відзначається 

різноманітністю та чіткістю 

слововживання 

1 

9 самостійне, послідовне, повне, 

завершене, логічно зв‘язне 

осмислене есе, загалом 

ґрунтовно висвітлює тему; 

вдало добирає лексичні засоби; 

висновок відповідає 

запропонованій темі; але у 

роботі виявлений недолік за 

такими показниками: 

відсутність виразної особистої 

позиції, або основна думка не 

арґументується 

1 (негр.) 

 

 

 

 



ІV 10 яскраве, оригінальне за думкою 

есе; робота відзначається 

багатством слововживання, 

граматичною правильністю; 

АЛЕ не виконано 

ОБОВ'ЯЗКОВУ УМОВУ: 

використайте хоча б одне 

речення, ускладнене 

дієприслівниковим зворотом 

0 0 

11 яскраве, оригінальне за думкою 

есе; робота відзначається 

багатством слововживання, 

граматичною правильністю; 

АЛЕ речення, ускладнене 

дієприслівниковим зворотом 

(ОБОВ'ЯЗКОВА УМОВА), 

використано граматично 

неправильно 

0 0 

12 яскраве, оригінальне за думкою 

есе; робота відзначається 

багатством слововживання, 

граматичною правильністю;  

виконано ОБОВ'ЯЗКОВУ 

УМОВУ: використайте хоча б 

одне речення, ускладнене 

дієприслівниковим зворотом 

0 0 

 

«Негрубі» помилки:  

• винятки з усіх правил;  

• написання великої літери в складних власних найменуваннях;  

• написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від 

іменників з прийменниками;  

• випадки, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, 

як..., не що інше, як..., ніхто інший не..., ніщо інше не,..);  

• заміна одного розділового знака іншим 
 
У  підрахунку  помилок: 

2        негрубі  вважати  за  одну  помилку; 

повторювані — за  одну; 

однотипні — на  одне  правило,  але  в  різних  словах — різні  помилки. 

 

 



Оцінка за твір-есе є середнім арифметичним за зміст і грамотність (мовне 

оформлення), тобто запис підрахунку помилок може мати такий вигляд: 

 

З — 2 : 7б. 

МО — 3 — 5 : 4б.         
            

             І +V  Л+Г+Ст. 

 

Такий запис означає, що в роботі є дві змістові помилки (за зміст — 7 балів) і 

вісім помилок у мовному оформленні — три правописні і п’ять лексичних, 

граматичних і стилістичних сумарно (за грамотність (6+2):2 — 4 бали).  

Під  час  виведення  єдиної  оцінки  за  письмову  роботу  до  кількості  балів,  

набраних  за  зміст  твору,  додаємо  кількість  балів  за  мовне  оформлення  і  

отриману  суму  ділимо  на  2: 

 

З — 2 : 7б. 

МО — 3 — 5 : 4б.        (7+4) : 2 = 11 : 2 = 5,5 балів  

оскільки частка не є цілим числом (11 : 2 = 5,5), то її округлюємо до більшого 

числа (6 балів). Остаточний вигляд запису:  
 
З — 2 : 7б. 

МО — 3 — 5 : 4б.        7/4 = 6 балів  

В окремих випадках може бути таке, що в учнівській роботі є велика кількість 

орфографічних і пунктуаційних помилок, але майже немає лексичних, 

граматичних і стилістичних помилок. У такому разі загальна (висока) оцінка 

за грамотність знижується на один бал. Наприклад, якщо у роботі є 8 

орфографічних і пунктуаційних, 1 лексична, граматична чи стилістична 

помилки, то загальна оцінка буде (1+9):2=5, але ми знижуємо до 4 балів. 

 

ЗАУВАЖУЄМО: якщо  обсяг  твору  значно  перевищує  7-8 речень,  

загальну оцінку за зміст буде знижено на один бал, бо учень не дотримався 

наданої умови.  


