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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма для вступного екзамену розроблена на основі чинних програм з 

української мови для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених 

Міністерством освіти і науки України.

Мета співбесіди з української мови полягають у тому, щоб оцінити ступінь 

підготовленості вступників з української мови з метою конкурсного відбору для 

навчання у технікумі.

Програма з української мови спрямована на систематизацію і закріплення 

знань з української мови.

Співбесіда триває одну астрономічну годину.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Вступник повинен знати:

• Вживання великої букви.

• Правила переносу частин слова.

• Правопис голосних. Чергування е з и, і з іншими голосними. Правопис 

ненаголошених голосних.

• Спрощення в групах приголосних.

• Обґрунтовувати розстановку розділових знаків за допомогою вивчених 

правил.

• Вживання м'якого знака та апострофа.

• Подвоєння та подовження приголосних.Правопис слів іншомовного 

походження.

• Відмінювання та правопис відмінкових закінчень іменників та 

прикметників.

• Правопис відмінкових форм числівника.

• Відмінювання і правопис займенників.

• Правопис дієслів.

• Правопис прислівників.

• Правопис прийменників та сполучників.



• «Не» з іменними частинами мови, прислівником, дієсловом.

• Розділові знаки в простому реченні. Тире в простому неускладненому 

реченні. Розділові знаки між групою підмета і групою присудка.

• Однорідні члени речення. Розділові знаки між однорідними членами 

речення.

• Узагальнюванні слова і розділові знаки при них.

• Відокремлені члени речення. Відокремлені додатки та обставини. 

Відокремлені і невідокремлені означення. Прикладна як різновид означення. 

Розділові знаки при прикладці.

• Звертання. Розділові знаки при звертанні.

• Вставні слова і речення. Вставлені слова і речення.

• Складнопідрядні речення. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях.

• Порівняльні звороти.

• Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

• Пряма мова і розділові знаки при ній. Передача прямої мови непрямою. 

Цитати. Розділові знаки при цитатах.

Вступник повинен уміти:

• Знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх за допомогою правил.

• Правильно записувати слова з вивченими орфограмами.

• Знаходити і виправляти орфографічні помилки.

• Правильно ставити розділові знаки в реченнях з різними видами зв’язку.

• Знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивчені правила.



ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Вимова звуків, що позначаються буквами г  і ґ.

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], 

[и], [о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. 

Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] у коренях слів.

Вимова приголосних звуків.

Уподібнення приголосних звуків.

Спрощення в групах приголосних.

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Основні 

випадки чергування у  — в, і — й.

Основні правила переносу.

Правила вживання м’якого знака.

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з 

апострофом.

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу 

однакових приголосних звуків.

Написання слів іншомовного походження: и, і у словах іншомовного 

походження; правопис м’якого знака та апострофа; подвоєння букв у словах 

іншомовного походження.

Написання префіксів п р е-, п р и -, пр і-, з -  (зі-, с-), р о з- , без- та ін.

Будова слова. Словотвір. Орфографія.

Зміни приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом -ин  (а) від 

прикметників на -ський , -цький; буквосполученням -чн- (-ш н-). Зміни приголосних 

при творенні відносних прикметників з суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників 

з суфіксами -ст в (о), -зт в  (о), -ц т в (о).

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-; 

правопис складноскорочених слів.



Морфологія. Орфографія

Іменник. Іменники загальні та власні. Велика буква і лапки у власних 

назвах.

Н е  з іменниками.

Правопис відмінкових закінчень іменників.

Правопис найуживаніших суфіксів.

Букви -а  (-я), -у  (-ю ) в закінченнях іменників чоловічого роду другої 

відміни. Букви е, и, і в суфіксах -ечок , -ечк , -ичок , -ичк , -інн  (я), -ен ня  (-я),

-инн  (я), -ив  (о), -ев  (о).

Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.

Прикметник. Правопис відмінкових закінчень прикметників.

Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есен ьк , -іс іньк-, -ю с ін ьк-, -- 

ськ-, -цьк-, -зьк-. Букви е, о, и у прикметникових суфіксах --ев -(-єв-), -ов-,

-ин -, -ін -, -ичн-.

Написання не  з прикметниками.

Написання -н - і -нн - у прикметниках.

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

Написання прізвищ прикметникової форми.

Числівник. Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих 

відмінках.

Роздільне написання складених числівників.

Написання разом порядкових числівників з -т исячний .

Займенник. Приставний н у формах особових і вказівних займенників.

Написання разом і через дефіс неозначених займенників. Правопис 

заперечних займенників. Написання займенників з прийменниками окремо.

Вживання займенників ви, вам  у ввічливому значенні при звертанні до 

однієї особи, написання цих займенників з великої букви у пошанному значенні.

Дієслово. Н е  з дієсловами.

Правопис -т ься , -ш ся  в кінці дієслів.

Букви е, и в особових закінченнях дієслів I і II дієвідмін.



Буква ь у дієсловах наказового способу.

Дієприкметник. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами 

дієприкметникових зворотів.

Правопис голосних у закінченнях дієприкметників.

Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників.

Написання -н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках

дієприкметникового походження.

Н е  з дієприкметниками.

Дієприслівник. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому 

звороті й одиничному дієприслівникові.

Правопис дієприслівників.

Н е  з дієприслівниками.

Прислівник. Букви -н- та -нн - у прислівниках.

Н е  і ні з прислівниками.

И  та і в кінці прислівників.

Правопис прислівників на -о , -е, утворених від прикметників та 

дієприкметників.

Написання прислівників разом і через дефіс.

Написання прислівникових словосполучень типу: р а з  у  р а з , з  дня  на  день

тощо.

Прийменник. Написання похідних прийменників разом, окремо і через

дефіс.

Особливості вживання прийменників з іменниками.

Сполучник. Написання сполучників разом і окремо.

Частка. Написання часток. Н е  і н і з різними частинами мови.

Вигук. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.

Синтаксис. Пунктуація.

Речення. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення.

Речення прості й складні.

Порядок слів у реченні.



Логічний наголос.

Розділові знаки в кінці речення.

Головні і другорядні члени речення. Підмет і присудок. Тире між 

підметом і присудком.

Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення. Прикладка 

як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; 

прикладки, що беруться в лапки.

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.

Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.

Речення з однорідними членами. Однорідні члени речення (із 

сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Речення з кількома 

рядами однорідних членів.

Однорідні й неоднорідні означення. Кома між однорідними членами.

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире 

при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, 

реченнями).
Звертання непоширені й поширені.

Вставні слова (словосполучення, речення).

Розділові знаки при звертаннях і вставних словах.

Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення. 

Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених 

членах.

Складне речення. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку 

в ньому. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.

Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому.

Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного 

речення.



Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними 

частинами.

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами 

безсполучникового складного речення.

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

Складне речення з різними видами сполучникового і 
безсполучникового зв’язку. Розділові знаки в складному реченні з різними 

видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.

Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. Інтонація та розділові знаки при 

прямій мові, цитаті, діалозі.



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ

Даний комплекс нормативних критеріїв містить у собі головні вимоги 

щодо оцінки рівня базової підготовки абітурієнта з української мови.

Рівень підготовки вступників оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. 

Мінімальна кількість балів, що дає можливість вважати випробування успішним, 

повинна становити не менше 100 балів.

Критерії оцінювання співбесіди у тестових балах.

Високий рівень (10-12 балів). Вступник вільно володіє навчальним 

матеріалом на підставі вивченої основної та додаткової літератури, 

аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання 

індивідуальних та колективних завдань при самостійній роботі.

Достатній рівень (7-9 балів). Вступник володіє певним обсягом 

навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та 

вмінь для формулювання висновків, допускає несуттєві неточності.

Задовільний рівень (5-6 балів). Вступник володіє навчальним матеріалом 

на репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях.

Низький рівень (4 бали). Вступник володіє навчальним матеріалом 

поверхово й фрагментарно.

Незадовільний рівень (1-3балів). Вступник не володіє навчальним 

матеріалом.

Результат співбесіди для вступників на основі базової загальної середньої 

освіти оцінюється згідно таблиці відповідності кількості тестових балів оцінкам 

за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна кількість балів, що дає можливість 

вважати випробування успішним, повинна становити не менше 100 балів.

Т естовий бал О цінка 100 - 200
0-1 Н е д о п у щ е н о  д о  к о н к у р с у

2 Н е д о п у щ е н о  д о  к о н к у р с у

3 Н е д о п у щ е н о  д о  к о н к у р с у

4 100



Т естовий бал О цінка 100 - 200
5 112,5

6 125

7 137,5

8 150

9 162,5

10 175

11 187,5

12 200



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СПІВБЕСІДИ

1. Авраменко О. Українська мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. 
/ Олександр Авраменко, Тамара Борисюк, Ольга Почтаренко. — К. : 
Грамота, 2016. — 176 с.

2. Авраменко О. Українська мова : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. 
/ Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2017. — 160 с.

3. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів. -  К.: Освіта України, 2005.

4. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підручник для 5 класу. -  К.: 
Грамота, 2013.

5. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Рідна мова: Підручник для 5 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів. -  К.: Навчальна книга, 2018.

6. Заболотний О. Українська мова : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. 
закл. / О.В. Заболотний., В.В. Заболотний. — К. : Генеза, 2015. — 256 с.

7. Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 6 класу. -  К.: 
Зодіак - Еко, 2006.

8. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підручник для 6 класу. -  К.: 
Грамота, 2014.

9. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 7 класу. -  К.: 
Зодіак - Еко, 2007.

10. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підручник для 7 класу. -  К.: 
Грамота, 2016.

11. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 8 класу. -  К.: 
Зодіак - Еко, 2008.

12. Пентилюк М., Гайдаєнко І. та ін. Рідна мова: Підручник для 8 класу. -  К.: 
Освіта, 2008.

13.Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова: Підручник для 9 
класу. -  К.: Генеза, 2017.

14. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б. Українська мова: Підручник для 9 класу. -  
К.: Зодіак - Еко, 2009.

15. Пентилюк М., Гайдаєнко І. та ін. Українська мова: Підручник для 9класу. -  
К.: Освіта, 2009.

16. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова: Підручник для 9 класу. -  
К.: Грамота, 2009.


