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Пояснювальна записка
Програму вступного випробування з предмету «Українська мова» 

розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для учнів 5-9, 10
11 класів (рівень стандарту, 2017 року) та на основі програми зовнішнього 
незалежного оцінювання, затвердженої наказом МОН України від 26.06.2018 
року № 696.

У ній ураховано державний статус української мови, її суспільні функції, 
взято до уваги специфіку навчального предмета, що має виразні інтегративні 
функції, здатність справляти різнобічний навчальний, розвивальний і виховний 
впливи на учнів, сприяти формуванню особистості, готової до активної, творчої 
діяльності у всіх сферах життя демократичного суспільства, сучасні 
організаційні форми, методи і технології навчання рідної мови в 
загальноосвітній школі.

Матеріал програми розподілено за такими розділами: «.Фонетика. 
Графіка. Орфоепія. Орфографія», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. 
Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Розвиток мовлення») .

Мета вступного іспиту з української мови: виявити й оцінити рівень 
навчальних досягнень, ступінь підготовленості з української мови у вступників, 
які здобули середню освіту з метою їх подальшого навчання в закладі фахової 
передвищої освіти.

Завдання вступного іспиту з української мови -  оцінити у вступників:
1) знання змісту мовних понять і термінів;
2) знання мовних явищ, закономірностей, правил орфографії та 

пунктуації;
3) знання значення мовних одиниць та особливостей їх функціонування;
4) уміння розпізнавати мовні явища і закономірності;
5) уміння визначати істотні ознаки мовних явищ;
6) уміння відрізняти випадки правильного використання мовних засобів 

від помилкових.
Загальна кількість завдань роботи - 24. Час на виконання завдань - 60 хв.



УКРАЇНСЬКА МОВА

Н а з в а  р о з д іл у З м іс т  м о в н о г о  м а т е р іа л у В и м о г и  д о  р ів н я  з а г а л ь н о о с в іт н ь о ї  п ід г о т о в к и  
в с т у п н и к ів

1. Ф онетика. Графіка. 
О рфоепія. О рфографія

Алфавіт. Н аголос. С піввіднош ення звуків і букв. Основні 
випадки уподібнення приголосних звуків. Спрощ ення в 
групах приголосних. О сновні випадки чергування у-в, і-й. 
П равопис літер, щ о позначаю ть ненаголош ені голосні [е], 
[и], [о] в коренях слів. С получення йо, ьо. П равила 
вживання м ’якого знака (знака м ’якш ення). П равила 
вживання апострофа. П одвоєння букв на позначення 
подовж ених м ’яких приголосних і збігу однакових 
приголосних звуків. П равопис префіксів і суфіксів. 
Н айпош иреніш і випадки чергування голосних і 
приголосних звуків. П равопис великої літери. Л апки у 
власних назвах. Н аписання слів інш омовного 
походження. Основні правила переносу слів з рядка в 
рядок. Н аписання найпош иреніш их складних слів разом  і 
через дефіс. П равопис складноскорочених слів. П равопис 
відм інкових закінчень іменників, прикметників. 
П равопис н та  нн  у прикметниках і дієприкметниках, не з 
різними частинами мови

Вст упники повинні вміти: Розташ овувати слова за 
алфавітом; наголош увати слова відповідно до 
орф оепічних норм (згідно 3 додатком); визначати 
звукове значення букв у словах; розпізнавати явищ а 
уподібнення й спрощ ення приголосних звуків, основні 
випадки чергування голосних і приголосних звуків, 
чергування у-в, і-й; розпізнавати вивчені орфограми; 
правильно писати слова з вивченими орфограмами, 
знаходити й виправляти орфографічні помилки на 
вивчені правила

2. Лексикологія. 
Ф разеологія

Л ексичне значення слова. Багатозначні й однозначні 
слова. П рям е та переносне значення слова. Омоніми. 
Синоніми. А нтоніми. П ароніми. Л ексика української 
мови за  походженням. В ласне українська лексика. 
Лексичні запозичення з інш их мов. Загальновж ивані 
слова. П рофесійна, діалектна, розм овна лексика. Терміни. 
Застарілі й нові слова (неологізми). Н ейтральна й 
емоційно забарвлена лексика. П оняття про ф разеологізми

П оясню вати лексичні значення слів; добирати до слів 
синоніми й антоніми та використовувати їх  у мовленні; 
уж ивати слова в переносному значенні; знаходити в 
тексті й доречно використовувати в мовленні вивчені 
групи слів за  значенням  (омоніми, синоніми, антоніми, 
пароніми); поясню вати значення фразеологізмів, 
правильно й комунікативно доцільно використовувати 
їх  у мовленні

3. Будова слова. 
С ловотвір

Будова слова. Спільнокореневі слова й форми того самого 
слова

В изначати значущ і частини й закінчення слова; 
розрізняти форми слова й спільнокореневі слова, 
правильно вживати їх у мовленні

4. М орф ологія 
4.1. Іменник

Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, 
синтаксична роль. Іменники власні та  загальні, істоти й 
неістоти. Р ід іменників: чоловічий, ж іночий, середній. 
Число іменників. В ідм іню вання іменників. Н езм іню вані

Розпізнавати іменники; визначати належ ність 
ім енників до певної групи за  їхн ім  лексичним 
значенням , уж иваністю  в мовленні; правильно 
відм іню вати іменники, відрізняти правильні форми



іменники в українській мові. Н аписання й відміню вання 
чоловічих і ж іночих імен по батькові,-К личний відмінок 
іменників (на прикладі етикетних ф ормул звертань пане  
полковнику, сест ро Олено, друж е Сергію, Інно  
Вікт орівно  і под.)

ім енників від помилкових; використовувати іменники в 
мовленні, послуговую чись їхнім и вираж альними 
мож ливостями

4.2. П рикм етник П рикм етник як частина мови: значення, морфологічні 
ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за 
значенням  (якісні, відносні, присвійні). В ідм іню вання 
прикметників. Ступені порівняння якісних прикметників: 
вищ ий і найвищ ий, способи їх  творення. Зм іни 
приголосних за  творення ступенів порівняння 
прикметників

Розпізнавати й відм іню вати прикметники; визначати 
розряди прикметників за значенням; утворю вати форми 
ступенів порівняння якісних прикметників; відрізняти 
правильні форми прикметників від помилкових

4.3. Числівник Ч ислівник як частина мови: значення, морфологічні 
ознаки, синтаксична роль. Типи відм іню вання кількісних 
числівників. П орядкові числівники, особливості їх 
відміню вання. О собливості правопису числівників. 
У згодж ення числівників з іменниками. У ж ивання 
числівників для позначення часу й дат

Розпізнавати й відм іню вати числівники; відрізняти 
правильні форми числівників від помилкових; 
правильно використовувати їх  у мовленні; визначати 
сполучуваність числівників з іменниками; правильно 
утворю вати форми числівників для позначення часу й 
дат

4.4. Займенник Займ енник як частина мови: значення, морфологічні 
ознаки, синтаксична роль. В ідм іню вання займенників. 
П равопис неозначених і заперечних займенників

Розпізнавати й відм іню вати займенники; відрізняти 
правильні форми займенників від помилкових, 
правильно використовувати їх  у мовленні; правильно 
писати неозначені й заперечні займенники

4.5. Д ієслово Д ієслово як частина мови: значення, морфологічні 
ознаки, синтаксична роль. В ид дієслова (доконаний і

Розпізнавати дієслова, особливі форми дієслова, 
безособове дієслово; визначати види, часи й

4.6. П рислівник П рислівник як частина мови: значення, морфологічні 
ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння 
прислівників: вищ ий і найвищий. Зм іни приголосних за  
творення прислівників вищ ого та найвищ ого ступенів 
порівняння. П равопис прислівників на -о, -е, утворених 
від прикметників і д ієприкметників. Н аписання разом, 
окремо й через деф іс прислівників і сполучень 
прислівникового типу

Розпізнавати прислівники, визначати їхню  синтаксичну 
роль, ступені порівняння прислівників; відрізняти 
правильні форми ступенів порівняння прислівників від 
помилкових; правильно писати прислівники й 
сполучення прислівникового типу; добирати й 
комунікативно доцільно використовувати прислівники 
в мовленні

4.7. Службові частини 
мови

П рийм енник як служ бова частина мови.
З в ’язок прийм енника з непрямими відм інками іменника. 
П равопис прийменників.

Розпізнавати прийменники, визначати їхні 
морфологічні ознаки; правильно й комунікативно 
доцільно використовувати прийменники в мовленні.



учник як служ бова частина мови. Групи сполучників за 
значенням  і синтаксичною  роллю: сурядні й підрядні. 
Групи сполучників за вж иванням  (одиничні, парні, 
повторю вані) та  за  будовою  (прості, складні,, складені). 
П равопис. сполучників. Розрізнення сполучників та 
інш их співзвучних частин мови.

Ч астка як служ бова частина мови. П равопис часток

Розпізнавати сполучники, визначати групи сполучників 
за  значенням  і синтаксичною  роллю, за  вж иванням  
інш их співзвучних частин мови; правильно й 
комунікативно доцільно використовувати сполучники в 
мовленні.

Розпізнавати частки; правильно писати частки і 
будовою ; відрізняти сполучники від

4.8. В игук В игук як частина мови. П равопис вигуків Розпізнавати вигуки й правильно їх  писати

5. С интаксис
5.1. Словосполучення.

С ловосполучення й речення як основні одиниці 
синтаксису. П ідрядний і сурядний зв ’язок м іж  словами й 
частинами складного речення

Розрізняти словосполучення й речення, сурядний і 
підрядний з в ’язок м іж  словами й частинами складного 
речення

5.2. Речення Речення як основна синтаксична одиниця. Грам атична 
основа речення. П орядок слів у реченні. В иди речень за 
метою . висловлю вання (розповідні, питальні й 
спонукальні); за  емоційним забарвленням  (окличні й 
неокличні); за  будовою  (прості й складні); за  складом 
граматичної основи (двоскладні й односкладні); за" 
наявністю: другорядних членів (непош ирені й пош ирені); 
за  наявністю  необхідних членів речення (повні й 
неповні); за  наявністю  ускладню вальних засобів 
(однорідних членів речення, звертань, вставних слів, 
словосполучень, речень, відокремлених членів речення)

Розрізняти речення різних видів: за  метою 
висловлю вання, за  ем оційним  забарвленням, за 
будовою , складом граматичної основи, за  наявністю  
другорядних членів, за  наявністю  необхідних членів 
речення, за  наявністю  ускладню вальних засобів 
(однорідних членів речення, звертань, вставних слів, 
словосполучень, речень, відокремлених членів 
речення)

5.2.1. П росте двоскладне 
речення

П ідм ет і присудок.. як  головні члени двоскладного 
речення. З в ’язок м іж  підметом  і присудком. Тире між  
підметом і присудком

В изначати структуру простого двоскладного речення, 
особливості з в ’язку м іж  підметом  і присудком; 
правильно й комунікативно доцільно використовувати 
прості речення. П равильно вж ивати тире м іж  підметом 
і присудком

5.2.2. Другорядні члени 
речення у двоскладному 
й односкладному 
реченні

Означення. П рикладка як різновид означення. Додаток. 
О бставина. П орівняльний зворот

Розпізнавати види другорядних членів; правильно й 
комунікативно доцільно використовувати виражальні 
мож ливості другорядних членів речення в мовленні

5.2.4. П росте 
ускладнене1: речення

Речення з однорідними.членами. У загальню вальні слова 
в реченнях з однорідними членами; Речення зі 
звертанням. Речення зі вставними .словами,

Розпізнавати просте речення з однорідними членами; 
звертаннями; вставними словами, словосполученнями 
й реченнями; відокремленим и членам и (означеннями,



словосполученнями й реченнями, їхнє значення. Речення 
з відокремленим и членами. В ідокремлені означення, 
прикладки - непош ирені й пош ирені. В ідокремлені 
додатки, обставини. В ідокремлені уточню вальні члени 
речення. Розділові знаки в ускладненому реченні

прикладками, додатками, .обставинами), зокрем а 
уточню вальними; правильно й комунікативно доцільно 
використовувати виражальні мож ливості таких речень 
у мовленні; правильно розставляти розділові знаки в 
них

5.2.5. Складне речення Типи складних речень за  способом з в ’язку їхн іх  частин: 
сполучникові й безсполучникові. Сурядний і п ідрядний 
зв ’язок м іж  частинам и складного речення

Розпізнавати складні речення різних типів, визначати 
їхню  структуру, види й засоби зв ’язку м іж  простими 
реченнями; добирати й конструю вати складні речення, 
щ о оптимально відповідаю ть конкретній 
комунікативній меті

5 .2 .5 .І. С кладносурядне 
речення

С кладносурядне речення, його будова. Єднальні, 
протиставні й розділові сполучники в складносурядному 
реченні. Розділові знаки в складносурядному реченні

Розпізнавати складносурядні речення; комунікативно 
доцільно використовувати їхні виражальні можливості 
в мовленні; правильно розставляти розділові знаки в 
складносурядному реченні

5.2.5.2.
С кладнопідрядне,
речення.

С кладнопідрядне речення, його будова. Головна й 
підрядна частини: П ідрядні сполучники й сполучні, 
слова, як  засоби зв ’язку в складнопідрядному реченні. 
Основні види підрядних частин: означальні, з ’ясувальні, 
обставинні (місця, часу, способу дії та  ступеня, 
порівняльні, причини, наслідкові, мети, умови, 
допустові). Складнопідрядні речення з кількома 
підрядними, розділові знаки в них

Розпізнавати складнопідрядні речення, визначати їхню 
будову, зокрем а складнопідрядних речень з кількома 
підрядними; визначати основні види підрядних частин, 
типи складнопідрядних речень за  характером  з в ’язку 
м іж  частинами; правильно й комунікативно доцільно 
використовувати виражальні можливості 
складнопідрядних речень різних типів у процесі 
спілкування; правильно розставляти розділові знаки в 
складнопідрядному реченні

5.2.5.З. Безсполучникове 
складне речення

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в 
безсполучниковому складному реченні. ‘

Розпізнавати безсполучникові складні речення; 
правильно й комунікативно доцільно використовувати 
виражальні можливості безсполучникових складних 
речень у мовленні; правильно розставляти розділові 
знаки в них

5.2.5.4. Складне речення 
з різним и видами

Складне речення з різним и видами .сполучникового й 
безсполучникового з в ’язку, розділові знаки в ньому

Розпізнавати складні речення з різним и видами 
сполучникового й безсполучникового з в ’язку;

5.3. С пособи 
відтворення чужого 
мовлення .

П рям а й непряма мова. Зам іна прямої мови непрямою . 
Ц итата як різновид прямої мови. Діалог. Розділові знаки, 
в конструкціях із прямою  мовою , цитатою  та діалогом

Зам іню вати пряму мову непрямою ; правильно й 
доцільно використовувати в тексті пряму мову й 
цитати; правильно вж ивати розділові знаки в 
конструкціях із прямою  мовою, цитатою  та діалогом



6. С тилістика Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, 
офіційно-діловий, публіцистичний), їхні основні 
ознаки,., функції

Розпізнавати стилі мовлення, визначати особливості 
кож ного з них; користуватися різноманітними 
вираж альним и засобам и української мови в процесі 
спілкування для оптимального досягнення мети 
спілкування

7. Розвиток мовлення В иди мовленнєвої, діяльності; адресант і адресат: 
мовлення; монологічне й діалогічне мовлення; усне й 
писемне, мовлення. Тема й. основна дум ка висловлення; 
Вимоги, до мовлення (змістовність,. логічна 
послідовність, багатство, точність, виразність, 
доречність,-правильність). Основні ознаки, тексту:, 
зв ’язність, комунікативність,. . членованістьу 
інформативність. Зміст, і будова тексту, поділ тексту на 
абзаци, мікротеми. С пособи зв ’язку речень у тексті. 
Тексти різних стилів, типів, жанрів

У важ но читати, усвідомлю вати й зап ам ’ятовувати 
зм іст прочитаного, диф еренцію ю чи в ньому головне 
та.другорядне; критично оціню вати прочитане; 
аналізувати тексти різних стилів, типів і жанрів; 
будувати . письмове висловлення, логічно викладаю чи 
зміст, п ідпорядковую чи його темі й основній думці, 
задуму, вибраному стилю  та типу мовлення, досягати 
визначеної комунікативної мети; • формулю вати, 
добирати доречні аргументи й приклади, робити 
висновок, висловлю вати власну позицію , свій погляд 
на ситуацію  чи обставини; правильно структурувати 
текст, використовую чи відповідні мовленнєві звороти; 
знаходити й виправляти помилки в змісті, будові й 
мовному оформленні власних висловлень, спираю чись 
на засвоєні знання



~W ґ* • •• • •• ••Критерії оцінювання тесту з української мови

За виконання кожного тестового завдання з вибором однієї правильної 
відповіді абітурієнт може отримати 0 або 1 бал.

За виконання завдання на встановлення відповідності - 0, 1, 2, 3 або 4 бали. 

Таким чином, загальна максимальна кількість отриманих балів може бути 

24 бали.

24-23 балів 12б. 12-11 балів 6 б.
22-21 балів 11 б. 10-9 балів 5 б.
20-19 балів 10 б. 8-7 балів 4 б.
18-17 балів 9 б. 6-5 балів 3 б.
16-15 балів 8 б. 4-3 бали 2 б.
14-13 балів 7 б. 2-1 бал 1 б.

Результат вступного іспиту з української мови для вступників на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» чи іншого ступеня 

вищої 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.

Б ал О цінка 100 - 200

0-1 Не допущено до конкурсу

2 Не допущено до конкурсу

3 Не допущено до конкурсу
4 Не допущено до конкурсу
5 Не допущено до конкурсу
6 Не допущено до конкурсу
7 100
8 105,5
9 111
10 117
11 123
12 132,5
13 138



Б ал О цінка 100 - 200

14 144
15 150
16 156,5
17 162
18 168
19 173,5
20 179
21 185
22 190,5
23 195
24 200
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