КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВСТУПНИКІВ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ДИКТАНТ)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Пропоновані диктанти узято зі збірника диктантів для державної
підсумкової атестації з української мови для 9 класу 2021 року, який
рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Збірник укладено з
урахуванням вимог чинної програми з української мови. За тематикою
тексти презентують українську культуру, історію, науку та літературу.
Матеріал добирався з довідників, науково-популярної літератури, сучасної
публіцистики, творів українських письменників та адаптовувався відповідно
до чинного правопису сучасної української мови.
Обсяг тексту диктанту становить 140-170 слів з урахуванням як
самостійних, так і службових частин мови.
Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв:
- орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
- виправляються, але не враховуються такі орфографічні та
пунктуаційні помилки: на правила, які не внесено до шкільної
програми; на ще не вивчені правила; у словах з написанням, що не
перевіряється, над якими не проводилася спеціальна робота; у
відтворенні так званої авторської пунктуації;
- повторювані помилки (у слові, яке повторюється в диктанті кілька
разів) вважаються однією помилкою; однотипні (помилки на те саме
правило, але в різних словах) вважаються кількома помилками;
- розрізняють грубі й не грубі помилки; зокрема, до негрубих належать
такі:
1) у винятках з усіх правил;
2) у написанні великої літери в складних власних найменуваннях;
3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках,
утворених від іменників з прийменниками;
4) у випадках, коли замість одного роз – ділового знака поставлений
інший і якщо можлива інша інтонація;
5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто
інший, як…; не що інше, як…; ніхто інший не…; ніщо інше не…);
6) пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушення їх
послідовності;
7) заміна українських літер російськими.

Нормативи оцінювання диктанту:
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Робота над диктантом триває одну астрономічну годину.

