ПОГРАМНІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Українська мова» для вступників на основі базової загальної середньої
освіти (9, 10 класів)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Відповідно до Правил прийому до коледжу та Положення про Приймальну
комісію абітурієнти, при вступі до навчального закладу проходять вступні
випробування з предмету «Українська мова» - диктант.
Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі або для
зарахування на навчання «4»
Вступні екзамени з предмету складають вступники:
Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність: «Музичне мистецтво»
Спеціалізації: «Народні інструменти», «Оркестрові духові та ударні
інструменти», «Спів», «Музичне мистецтво естрада».
Спеціальність: «Хореографія»
Спеціалізація: «Народна хореографія»
Спеціальність: «Сценічне мистецтво»
Спеціалізація: «Видовищно-театралізовані заходи»
Спеціальність: «Менеджмент соціально-культурної сфери»
Спеціальність: «Менеджмент соціально-культурної сфери»
Спеціальність: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Спеціалізація: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність: «Туризм» Спеціалізація: «Туризм»
ВИМОГИ ДО ТЕКСТІВ ДИКТАНТІВ
1. КІЛЬКІСТЬ СЛІВ У ДИКТАНТІ: 180 - 200 сл.
2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ:
- за змістом текст повинен бути доступним і зрозумілим для абітурієнтів;
- текст має бути насиченим у достатній мірі орфограмами і пунктограмами,
які розподілені рівномірно по всьому тексту;
- тексти можуть бути різних стилів, але не рекомендується брати уривки з
художніх творів, де використовуються жаргонізми, діалектні слова,
історизми та інші рідковживані слова, або не зрозумілі, а також переобтяжені
авторською орфографією, пунктуацією.

3. ВИМОГИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДИКТАНТІВ:
- належна організація груп, створення спокійної обстановки;
- власне диктант, попереднє читання тексту, виконання робіт під диктовку
(належний темп, відповідна інтонація, без вказівок чи підказок на
написання), заключне читання тексту;
- відповідна поведінка викладача: не рекомендується ходити по аудиторії та
під час читання тексту, робити зауваження чи пояснення, які розсіюють увагу
абітурієнтів.
ВИМОГИ ДО ПЕРЕВІРКИ ОЦІНЮВАННЯ ДИКТАНТІВ З
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Українська мова» для вступників на
базі базової загальної середньої освіти (9, 10 класів)
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* Прохідний бал
Голова ПЦК загальноосвітніх дисциплін, старший викладач
Н. В. Фурсова

