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Форма проведення: письмова дистанційна
Тривалість проведення: 2 год
Максимальна кількість балів: 40 балів
Екзамен у формі письмового тестування з практичним завданням.
Іспит проводиться online з використанням сервісних служб та платформ Google: 
Hangouts Meet – для організації відеозв’язку зі студентами

Критерії  оцінювання:  За  правильне  виконання  завдань  частини  А

виставляється  18 балів: 14 за роботу з текстом, 4 – за граматичне завдання (1, 2

завдання  –  по  1  балу,  3  завдання  -  2  бали).  За  правильне  виконання  кожного

завдання  частини Б виставляється 1 бал (крім  завдань 8, 10,  11, 12, 14, 15).  За

невірну відповідь чи її відсутність виставляється 0 балів. За виконання завдань 8,

10,  11, 12, 14, 15 може бути виставлено від 0 до 2 балів; 1 бал  ставиться, якщо

одна  з  цифр,  вказаних  у  відповіді,  неправильна  або відсутня. В  усіх  інших

випадках  виставляється  0  балів.  Максимальна  кількість   балів  за  виконання

завдань частини 2 – 22 бали, а за всю роботу – 40 балів. 

Перелік тем, які виносяться на екзамен
1. Лексика. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы.
2. Культура  речи:  согласование  подлежащего  и  сказуемого;  падежное

согласование;  согласование  деепричастия  с  глаголом,  обозначающим
основное  действие;  формы  употребления  местоимений;  употребление
собирательных числительных.

3. Слог. Ударение.



4. Безударные гласные.
5. Корни с чередованием.
6. О и ё после шипящих.
7. Непроизносимые согласные.
8. Употребление ь и ъ.
9. Приставки на -з и -с.
10.Приставки при-пре.
11.Сложные слова.
12.Имя существительное.
13.Имя прилагательное.
14.Местоимение.
15.Имя числительное.
16.Глагол.
17.Наречие.
18.Предлоги.
19.Союзы.
20.Частицы. 
21.Главные члены предложения.
22.Второстепенные члены предложения.
23.Односоставные предложения.
24.Однородные члены предложения.
25.Обособленные члены предложения.
26.Вводные слова и обращения.
27.Сложносочинённые предложения.
28.Сложноподчинённые предложения с одним придаточным.
29.Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.
30.Сложные бессоюзные предложения.
31.Сложные предложения с несколькими видами связи.
32.Сложные синтаксические конструкции.

Екзаменатор Галина  МИТРИНСЬКА

Голова циклової комісії    Олена ГРУЗДЬОВА




	Курс ІV
	Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

