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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

У час становлення й розвитку національної освіти вивчення української мови у 

ЗВО І-ІІ рівнів акредитації спрямоване на створення оптимальних умов для удосконалення 

навчально - виховного процесу, його ефективності й результативності, забезпечення 

можливості постійного самовдосконалення й самореалізації особистості, формування 

інтелектуального та культурного потенціалу як вищої цінності нації. 

До технічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації вступають абітурієнти з 

різним рівнем підготовки. Тому програма побудована так, щоб абітурієнт у процесі 

навчання зміг реалізувати одночасно навчальну, виховну й розвивальну мету й досягти її; 

сформувати усі види мовленнєвої діяльності, життєво необхідні мовні вміння й навички. 

Метою навчання рідної мови є розвиток пізнавального інтересу до державної мови 

в цілому та системне повторення, узагальнення набутих у школі знань про мову й 

мовлення, розвиток мовних і мовленнєвих умінь та навичок, готовності використовувати 

засоби мови й мовлення з метою одержання й передачі інформації. 

Вступне випробування з української мови здійснюється у письмовій тестовій 

формі, тривалість випробування - 60 хвилин. 

Тести з української мови включають завдання, що дозволяють визначити не лише 

загальний рівень грамотності учнів, а й рівень оволодіння практичними вміннями та 

навичками з окремих тем. 

Програма складається з пояснювальної записки, основної частини (тематичного 

плану, мовної змістової лінії), критеріїв норм оцінювання тестового завдання та 

оцінювання знань письмового тестування, рекомендованої літератури. 



 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Розділ 1. Стилістичні засоби фонетики 

Звукове значення букв я , ю , є , ї, щ та буквосполучень дз, дж , дзь . Склад. Наголос. 

Велика буква у власних назвах. 

Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі. Правопис ненаголошених 

голосних е, и, о, а у коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом 

.Основні правила переносу частин слова. 

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних 

звуків. 

Розділ 2. Словотворчі засоби стилістики 

Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення. Найпоширеніші 

чергування .голосних і приголосних звуків. Вимова та написання префіксів з-, с-, роз - , без 

при пре прі 

  Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових 

приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Написання слів іншомовного 

походження ( м'який знак та апостроф в іншомовних словах, подвоєння букв, правопис і та и 

основах іншомовних слів). 

Розділ 3. Морфологічні засоби стилістики Правопис. 

Орфографія. Поняття про самостійні частини мови. 

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

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

відміни. Незмінні іменники. Написання складних іменників. 

Прикметник як частина мови: загальне значення , морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Повні і короткі форми прикметників. Правопис відмінкових закінчень та найуживаніших 

суфіксів прикметників. Написання складних прикметників. 

Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Числівники кількісні ( на означення цілих чисел, дробових та збірних)* і порядкові. 

Числівники прості та складні. Відмінювання кількісних та порядкових числівників. Правопис 

числівників. 

Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Відмінювання займенників. Правопис займенників Дієслово як частина мови: загальне 

значення , морфологічні ознаки, синтаксична роль. Неозначена  форма дієслова. Безособові 

дієслова. Правопис дієслів. Форми дієслова: дієприкметник та дієприслівник. Відокремлення 

комами дієприкметникових та дієприслівникових зворотів. Написання дієприкметників та 

дієприслівників. 

Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Ступені порівняння прислівників, способи їх творення. Правопис прислівників. 

Службові частини мови. 

Правопис прийменників разом , окремо і через дефіс. Сполучники сурядності й 

підрядності. Правопис сполучників разом і окремо. Написання часток бо, но, то, от, таки . Не 

з різними частинами мови. Вигук як частина мови . Правопис вигуків. 

Розділ 4. Синтаксис і пунктуація. Стилістика простого речення Просте 

речення. 



 

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні 

речення. Члени речення (підмет і присудок; присудок простий і складений; додаток, 

означення, обставини) і способи їх вираження. Речення двоскладні й односкладні. Повні й 

неповні речення. Тире в неповних реченнях. 

Прикладка як різновид означення. Порівняльний зворот. Розділові знаки при 

прикладках та порівняльних зворотах. Тире між підметом і присудком. 

Однорідні члени речення .Узагальнююче слово при однорідних членах речення. 

Однорідні й неоднорідні означення. Розділові знаки при однорідних членах речення. 

Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них. 

Відокремлені другорядні члени речення ( в тому числі й уточнюючі). Розділові знаки при 

відокремлених членах речення. Пряма і непряма мова. Цитата, діалог. Розділові знаки при 

прямій мові, цитаті, діалозі. 

Розділ 5. Стилістика складного речення. 

Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки 

між частинами складносурядного речення . Розділові знаки між частинами складносурядного 

речення. Засоби зв’язку в складнопідрядному реченні. Основні види складнопідрядних 

речень: з означальними, з’ясувальними , обставинними підрядними частинами (місця , часу, 

способу дії і ступеня, порівняльні, причини, мети, умови, наслідкові, допустові). 

Складнопідрядне речення з кількома підрядними. 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 у безсполучниковому складному 

реченні. 
Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. 

Розділові знаки в ньому. 



 

Основні питання для опрацювання 

1. Правила вживання м’якого знака та апострофа. Правила переносу частин слова. 

2. Власні назви. Вживання великої літери. 

3. Правопис ненаголошених голосних е, и, о, а, у в коренях слів. Вимова та 

написання префіксів з-, с-, роз-, без-, пре-, при-, прі-. 

4. Спрощення в групах приголосних. Зміни приголосних при словотворенні. 

5. Подвоєння приголосних. 

6. Написання слів іншомовного походження. 

7. Система частин мови. Складні випадки правопису самостійних частин мови 

(іменників, прикметників). 

8. Складні випадки правопису дієслів, займенників. Правопис слів із частинами 

пів-, напів-. 

9. Правопис прислівників. 

10. 10. Складні випадки правопису службових частин(прийменників, сполучників, 

часток). 

11. Написання частки не - з різними частинами мови. 

12. Тире між групою підмета та групою присудка. 

13. Розділові знаки при однорідних членах речення. Однорідні та неоднорідні 

означення. 

14. Узагальнюючі слова при однорідних членах речення та розділові знаки при них. 

15. Вставні та вставленні конструкції. Розділові знаки при них. Розділові знаки при 

звертанні. 

16. Відокремлені уточнюючі члени речення. 

17. Відокремлені додатки, обставини, означення. 

18. Відокремлені прикладки та порівняльні звороти. 

19. Пряма і непряма мова. Цитата . Діалог. Розділові знаки при них. 

20. Складне речення та його ознаки. Складносурядне речення, його будова й засоби 

зв*’язку в ньому. Розділові знаки між частинами складносурядного речення. 

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

між головною та підрядною частинами складнопідрядного речення. 

22. Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами 

безсполучникового складного речення. Розділові знаки у безсполучниковому складному * 

реченні. 

23. Складне речення з різними видами сполучникового та безсполучникового 

зв’язку. 

24. Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв’язку . 
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КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань письмового тестування абітурієнтів з української мови на 

основі повної та базової загальної середньої освіти, а також для вступу на 

основі ОКР «кваліфікований робітник» за умови вступу на споріднену 

спеціальність, а також осіб, які здобули раніше освітньо-кваліфікаційний 

рівень або ступінь вищої освіти, або мають повну загальну-середню освіту та 

здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь 

вищої освіти не менше одного року та виконують в повному обсязі 

індивідуальний навчальний план 

Тести з української мови включають завдання, що дозволяють визначити не лише 

загальний рівень грамотності учнів, а й рівень оволодіння практичними вміннями та 

навичками з окремих тем. 

Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за виконану роботу абітурієнт міг 

одержати від 1 бала (за сумлінну роботу, що не дала задовільного результату) до 12 балів 

(за бездоганно виконану роботу). Запропоновано 14 завдань. 

Таблиця оцінювання виконаних завдань 

Якщо набрано не цілу кількість балів, то результат округлюється на 

користь абітурієнта. За кожне виправлення знімається 0,2 бала. 

 



  

Таблиця округлення балів для виставлення підсумкової оцінки 

У тестових завданнях у разі виправлення голова предметної комісії та екзаменатор 

у присутності відповідального секретаря підписом засвідчують, що виправлення 

здійснено під час іспиту. 

Примітка. 1 В інших випадках, неоговорених даними критеріями, кількість балів, 

що змінюється, вирішується комісією. 

2 Оцінка, що виставляється, погоджується з головою предметної комісії в тому 

разі, якщо абітурієнт набрав менш 2,5 балів та не менше 10 балів. 

Розглянуто і схвалено на засіданні предметної екзаменаційної комісії з української та 

англійської мови 
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