


«БАКАЛАВР» 
(денна і заочна форми навчання) 

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 
(БАЗОВИЙ РІВЕНЬ) 

Екзамен оцінюється за 200-бальною шкалою оцінювання на основі повної загальної 
середньої освіти. 

 
Абітурієнт повинен: 
1. Виявити знання теоретичного матеріалу з української літератури згідно з 

програмою на базі основної школи (перше та друге питання): 
- знати основні поняття теорії літератури (родові, видові, жанрові особливості 

художньої літератури, тема, ідея, конфлікт, композиція, сюжет твору, літературний образ); 
- охарактеризувати в загальних рисах суспільно-політичні умови розвитку 

літератури певного періоду; 
- проаналізувати творчість представників літературного процесу ІІ половини ХІХ 

– ХХІ століття; 
- знати зміст зазначених нижче творів української літератури, розуміти їх 

суспільно-історичне та художньо-естетичне значення й місце в національній та світовій 
літературі; 

- уміти характеризувати їх їдейно-тематичне спрямування, жанрові та 
композиційні особливості, художні якості, мову і стиль; 

- уміти давати самостійну оцінку твору, порушеним у ньому проблемам, 
письменницькій майстерності автора, персонажам тощо. 

- знати тексти, рекомендовані шкільною програмою для вивчення напам’ять. 
 
ЛІТЕРАТУРА 70-90-х років ХІХ ст. 
Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я» 
Панас Мирний (П.Рудченко). «Хіба ревуть воли, як ясла повні?..» 
Українська драматургія і театр 70–90-х рр. ХІХ ст. 
Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич). «Хазяїн» 
Михайло Старицький. Твір за вибором абітурієнта 
Іван Франко. Поетична творчість, «Мойсей», «Перехресні стежки». Прочитати напам’ять 
вірш 
Борис Грінченко. Твір за вибором абітурієнта 

 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х років ХХ ст. 
Михайло Коцюбинський. «Intermezzo», «Тіні забутих предків» 
Ольга Кобилянська. Твір за вибором абітурієнта 
Василь Стефаник. Новела за вибором абітурієнта 
Леся Українка (Лариса Косач). Поетична творчість, «Лісова пісня», «Бояриня». Прочитати 
напам’ять вірш «Сontra spem spero» 
Микола Вороний. Поетична творчість 
Олександр Олесь (О. Кандиба). Поетична творчість 
Володимир Винниченко. Твір за вибором абітурієнта 

 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930 рр. 
Павло Тичина. Поетична творчість. Прочитати напам’ять вірш 
Максим Рильський. Поетична творчість 
Євген Плужник. Поетична творчість 
Микола Хвильовий (М. Фітільов). Твір за вибором абітурієнта 
Григорій Косинка (Г. Стрілець). Твір за вибором абітурієнта 
Юрій Яновський. «Вершники» 



Валер’ян Підмогильний. «Місто» 
Остап Вишня (Павло Губенко). Твір за вибором абітурієнта 
Микола Куліш. «Мина Мазайло» 

 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ. 
Богдан-Ігор Антонич. Поетична творчість 

 
ЕМІГРАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА 
Євген Маланюк. Поетична творчість 
І. Багряний. «Тигролови» 

 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1940−1950 рр. 
Олександр Довженко. «Зачарована Десна» 

 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 
ПОЕТИ-ШІСТДЕСЯТНИКИ 
Василь Симоненко. Поетична творчість. Прочитати напам’ять вірш «Лебеді материнства» 
Дмитро Павличко. Поетична творчість 
Іван Драч. Поетична творчість 
Микола Вінграновський. Поетична творчість 
Ліна Костенко. Поетична творчість, «Маруся Чурай». Прочитати напам’ять вірш 
Василь Стус. Поетична творчість. Прочитати напам’ять вірш 
ПРОЗА другої половини ХХ ст. 
Олесь Гончар. «Собор» 
Григір Тютюнник. Твір за вибором абітурієнта 
Валерій Шевчук. «Дім на горі» 

 
УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОЗА 
П. Загребельний. «Диво» 

 
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 
ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ 

 
2. Виявити знання теоретичного матеріалу з української мови згідно з програмою 

на базі основної школи; зробити один з розборів: фонетичний, орфографічний, 
морфологічний чи синтаксичний (третє питання). 

 
Зразок екзаменаційного білета 

Екзаменаційний білет №    

1. «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна 
(вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні людські характери в 
повісті. 

2. Історична основа й художній вимисел у романі П. Загребельного «Диво». 
3. Морфологічний та синтаксичний розбір речення: 

«Правду кажучи я був щасливий» 
 

Викладач       
підпис прізвище 
 
 
 
 
 



       Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнта 
з української мови та літератури (базовий рівень) 

на основі повної загальної середньої освіти 
ОС «БАКАЛАВР» 

 

Загальні критерії оцінювання відповіді абітурієнта 
Рівні 

навчальних 
досягнень 

Бали 

Абітурієнт виявляє неординарні творчі здібності, має системні, 
дієві знання, вміє ставити, розв'язувати проблеми, самостійно 
здобувати і використовувати інформацію, виявляє власне 
ставлення до неї. 

Високий 

200 

Абітурієнт в цілому виявляє достатній рівень володіння 
мовленням,  переконливо аргументую особисту позицію, 
узгоджуючи її з загальнолюдськими нормами і власними 
переконаннями. Діалогічне мовлення, крім таких рис, як 
змістовність, невимушеність, відповідність мовним і етикетним 
нормам, характеризується ознаками неповторного 
індивідуального стилю. 

190-199 

Абітурієнт не лише добре володіє українською (російською) 
літературною мовою, бездоганно опанував теорію і вміє 
застосовувати її на практиці, а й виявляє елементарні творчі 
здібності, зокрема, вміння використовувати слова в процесі 
мовлення не тільки в прямому, а й у переносному значенні. В 
усних висловлюваннях засвідчує ознаки власної життєвої позиції, 
емоційно-ціннісне ставлення до дійсності, оцінюючи нові факти, 
явища, ідеї, визначає окремі цілі власної навчальної діяльності 
тощо. Діалогічне мовлення, крім таких рис, як змістовність, 
невимушеність, відповідність мовним і етичним нормам, має 
ознаки неповторного індивідуального стилю. 

180-189 

Абітурієнт засвідчує високий рівень осмислення вивченого 
матеріалу, будучи спроможним логічно й докладно, вибірково 
стисло, близько до тексту чи своїми словами передавати його 
зміст. Спроможний вільно висловлювати власні думки, 
контролювати й удосконалювати власне мовлення. Діалогічне 
мовлення змістовне, характеризується невимушеністю, 
відповідністю етикетним нормам. 

Достатній 

170-179 

Абітурієнт досить добре володіє навчальним матеріалом, 
спроможний з незначною допомогою викладача аналізувати, 
узагальнювати, переконструйовувати його, виправляти помилки 
в чужому і власному мовленні, обґрунтовувати висловлені тези. 
Рівень мовленнєвої культури задовільний, хоч у висловлюваннях 
ще зустрічаються окремі помилки різного характеру. Діалогічне 
мовлення змістовне, невимушене, відповідає етикетним нормам, 
хоч у зазначених аспектах ще зустрічаються певні недоліки. 

160-169 

Абітурієнт може не лише логічно і повно викладати вивчений 
матеріал, а й виявляє елементарні вміння аналізувати, робити 
узагальнення, переформулювати правила, змінювати логіку 
викладу певного повідомлення, оцінювати повідомлення інших і 
власні висловлювання за визначеними викладачем критеріями. 
Проте, виконуючи зазначені дії, потребує постійної допомоги 
викладача. Мовлення позначене елементарним рівнем стилістич-
ної культури, хоч і зустрічаються ще помилки різного характеру. 
Діалогічне мовлення долає репродуктивний рівень, у ньому 
з'являються елементи оцінних характеристик, узагальнень. 

150-159 

Абітурієнт здатний досить зв'язно висловлюватись, добре (за 
критерієм повноти) відтворювати навчальний матеріал, наводити 
вивчені приклади, але не готовий ще виконувати навчальні 

Середній 
140-149 



завдання, що вимагають застосування трансформаційних умінь, 
внаслідок чого мовлення його ще стилістично недосконале. Діа-
логічне мовлення абітурієнта, що має репродуктивних характер, 
цілком задовільне, незважаючи на незначні огріхи. 
Абітурієнт досить добре, в тому числі й логічно, відтворює 
прочитане, вивчене (третину від загального обсягу), проте 
обґрунтувати висловлені думки не спроможний. Мовлення 
характеризується стереотипністю. Діалог відповідає за обсягом 
нормам, є змістовним, але містить факти невідповідності 
мовленнєвій ситуації, непоодинокі русизми, мовленнєві недоліки. 

130-139 
 

Абітурієнтові вдається сприйняти й усно передати більшу 
частину вивченого матеріалу, елементарно висловити свої думки 
з певної теми, проте його виклад відзначається поверховістю, 
недостатньою осмисленістю і логічністю, бідністю словникового 
запасу, значною кількістю фактичних і мовленнєвих помилок, 
русизмів. Діалог за обсягом наближається до норми, 
характеризується певною змістовністю, проте трапляється 
чимало мовленнєвих помилок. 

120-129 

Абітурієнт спроможний сприйняти і відтворити значну частину 
(менше половини) почутого, прочитаного чи побаченого 
матеріалу, допускаючи велику кількість фактичних, 
граматичних і мовленнєвих помилок. Бере участь в 
елементарному діалозі, допускаючи певну кількість помилок 
різного характеру. 

Початковий 

110-119 

Абітурієнт відтворює уривчастими реченнями окремі 
фрагменти вивченого матеріалу чи засвоєного ним жит-
тєвого досвіду, що становлять лише незначну частину 
загального обсягу змісту певної теми. Його участь у 
діалозі обмежується однією чи двома елементарними 
репліками, що не враховують ситуацію спілкування, 
порушують мовленнєві норми. 

100-109 

Абітурієнт знає навчальний матеріал на рівні елементарного 
впізнання, але відтворити не може і зазначає окремі його 
елементи, чи в цілому однослівними висловлюваннями. 
Діалог він підтримувати не спроможний, відповідає на 
питання  «так» чи «ні». 

100- 
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