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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Основною метою вступного екзамену з української мови є перевірка 

знань та вмінь абітурієнтів.  

Абітурієнт повинен знати: 

– особливості звукової будови мови;  

– лексикологію та фразеологію української мови; 

– особливості граматичної будови мови; 

– лексико-семантичні розряди (групи) і структурно-семантичні типи 

лексичних та граматичних одиниць; 

– диференційні ознаки різних типів мовних одиниць; 

– правила української орфографії та пунктуації. 

Абітурієнт повинен вміти: 

– аналізувати мовні звуки, систематизувати їх; 

– визначати та аналізувати чергування; 

– визначати частини мови, встановлювати їх граматичні ознаки та 

синтаксичну роль; 

– виконувати мовні розбори слів, словосполучень, речень; 

– обґрунтовувати різні типи орфограм та пунктограм; 

– володіти нормами літературного мовлення. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

 

Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

Початковий 106-111,4 У абітурієнта виникають значні труднощі у 

підтриманні діалогу. Здебільшого він відповідає 

на запитання лише “так” чи “ні” або аналогічними 

уривчастими реченнями ствердного чи 

заперечного характеру. 

112-117,4 Абітурієнт відповідає на елементарні запитання 

короткими репліками, що містять недоліки 

різного характеру, але досягти комунікативної 

мети йому ще важко. 

118-123,4 Абітурієнт бере участь у діалозі за найпростішою 

мовленнєвою ситуацією, може не лише 

відповідати на запитання на співбесідника, але й 

формулювати деякі запитання, допускаючи 

помилки різного характеру. Проте комунікативна 

мета досягається ним лише частково. 

Середній 124-132,6 Абітурієнт бере участь у діалозі з нескладної за 

змістом теми, в основному досягає мети 

спілкування, проте репліки його недостатньо 

вдалі, оскільки не враховують належним чином 
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ситуацію спілкування, не відрізняються 

послідовністю, доказовістю, трапляється чимало 

помилок у доборі слів, побудові речень, їх 

інтонуванні тощо. 

133,5-

142,1 

Абітурієнт бере участь у діалозі за нескладною за 

змістом мовленнєвою ситуацією, додержує 

елементарних правил поведінки в розмові, 

загалом досягає комунікативної мети, мовлення 

його характеризується стереотипністю, 

недостатньою різноманітністю і потребує істотної 

корекції тощо. 

143-151,6 Абітурієнт успішно досягає комунікативної мети 

у діалозі з нескладної теми, його репліки загалом  

є змістовними, відповідними основним правилам 

поведінки в розмові, нормами етикету, проте їм 

не вистачає самостійності суджень, їх 

аргументації, новизни, лаконізму в досягненні 

комунікативної мети, наявна певна кількість 

помилок у мовному оформленні реплік тощо. 

Достатній 152,5-

161,1 

Діалогічне мовлення абітурієнта за своїм змістом 

спрямовується на розв’язання певної проблеми, 

загалом є змістовним, набирає деяких рис 

невимушеності; з’являються елементи 

особистісної позиції щодо предмета обговорення. 

Правила спілкування в цілому додержуються, але 

є ще істотні недоліки (за 4-ма критеріями): 

невисокий рівень самостійності й 

аргументованості суджень, можуть траплятися 

відхилення від теми, помилки в мовному 

оформленні реплік тощо. 

162-170,5 Абітурієнт загалом вправно бере участь у діалозі 

за ситуацією, що містить певну проблему, 

досягаючи комунікативної мети, висловлює 

судження і певною мірою аргументує їх з 

допомогою загальновідомих фактів, у діалозі 

з’являються елементи оцінних характеристик, 

узагальнень, що базуються на використанні 

прислів’їв і приказок, проте допускають певні 

недоліки за кількома критеріями (3-ма) 

171,5-180 Абітурієнти самостійно складають діалог з 

проблемної теми, демонструючи загалом 

достатній рівень вправності і культури мовлення 

(чітко висловлюють думки, виявляють вміння 

сформулювати цікаве запитання, дати влучну, 
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дотепну відповідь, здебільшого виявляють 

толерантність, стриманість, коректність у разі 

незгоди з думкою співрозмовник), але в діалозі є 

певні недоліки за 2-ма критеріями, наприклад: 

нечітко виражається особиста позиція 

співбесідника, аргументація не відзначається 

оригінальністю тощо. 

Високий 181-189,5 Абітурієнти складають діалог за проблемною 

ситуацією, демонструючи належний рівень 

мовленнєвої культури, вміння формулювати 

думки, обґрунтовуючи власну позицію, 

виявляють готовність уважно і доброзичливо 

вислухати співрозмовника, даючи можливість 

висловитися партнеру по діалогу, додержуються 

правил мовленнєвого етикету; структура діалогу, 

мовне оформлення реплік діалогу звичайно 

відповідає нормам, проте за одним з критеріїв 

можливі певні недоліки. 

190,5-199 Абітурієнти складають діалог, самостійно 

обравши аспект запропонованої теми (або ж самі 

визначають проблему для обговорення), 

переконливо й оригінально аргументують свою 

позицію, зіставляють різні погляди на той самий 

предмет, розуміючи при цьому можливість інших 

підходів до обговорюваної проблеми, виявлять 

повагу до думки іншого; структура діалогу, мовне 

оформлення реплік діалогу відповідає нормам. 

200 Абітурієнти складають глибокий за змістом і 

досконалий за формою діалог, самостійно 

обравши аспект запропонованої теми (або ж самі 

визначивши проблему для обговорення), 

демонструючи вміння уважно і доброзичливо 

вислухати співрозмовника, коротко, виразно, 

оригінально сформулювати свою думку, дібравши 

цікаві, влучні, дотепні, переконливі аргументи на 

захист своєї позиції , у тому числі й з власного 

життєвого досвіду, зіставити різні погляди на той 

самий предмет; здатні змінити свою думку в разі 

незаперечних аргументів іншого; додержуються 

правил поведінки та мовленнєвого етикету в 

розмові 
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Зміст програми 

 

ФОНЕТИКА.  ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ.  ОРФОГРАФІЯ 

 

Звуки мови. Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які, 

дзвінкі і глухі. 

Подовжені звуки. Букви й інші графічні засоби. Алфавіт. 

Співвідношення звуків і букв. 

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

Склад. Наголос.  

Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі.  

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі.  

Уподібнення приголосних звуків. 

Вимова і написання ненаголошених голосних у суфіксах. 

Вимова і написання префіксів з - (зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі-. 

Спрощення у групах приголосних. Чергування у - в, і - й. 

Орфограма. Орфографічні помилки.  

Правила вживання апострофа. 

Правила написання м'якого знака.  

Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та 

збігу однакових приголосних звуків.  

Правопис складних і складноскорочених слів. 

Написання слів разом, окремо, через дефіс. 

Правила написання великої літери.  

Написання слів іншомовного походження.  

 

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР 

 

Спільнокореневі слова і форми слова.  

Основа слова і закінчення змінних слів. 

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

Основні способи словотворення в українській мові. 

 Зміни приголосних при творенні слів. 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗЕОЛОГІЯ 

Поняття про лексику. Лексичне значення слова.  

Однозначні і багатозначні слова. 

 Пряме і переносне значення слів. 

Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми. 

Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Запозичені 

слова. 

Застарілі слова. Неологізми. 

Поняття про фразеологізми. Фразеологізми у ролі членів речення. 

 

МОРФОЛОГІЯ 

Поняття про самостійні та службові частини мови. 
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ІМЕННИК  як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки 

та синтаксична роль. 

Іменник: назва істот і неістот, загальні і власні назви. Рід, число, 

відмінки іменників. Типи відмін іменників. Незмінні іменники. Способи 

творення іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників. Правопис 

найуживаніших суфіксів. Велика буква у власних назвах. 

ПРИКМЕТНИК як частина мови: загальне значення, морфологічні 

ознаки та синтаксична роль. 

Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми 

прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх утворення. 

Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників.  

ЧИСЛІВНИК як частина мови: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, 

дробових та збірних) і порядкові. 

Числівники прості і складні. 

Вимінювання кількісних і порядкових числівників. Правопис 

числівників. 

ЗАЙМЕННИК як частина мови, загальне значення, морфологічні 

ознаки та синтаксична роль, розряди займенників. Відмінювання 

займенників. 

Правопис займенників. 

ДІЄСЛОВО як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки 

та синтаксична роль. Неозначена форма дієслова. Види дієслів (дійсний, 

умовний, наказовий).Часи дієслів. Дієслова І і П дієвідмін. Особа і число (у 

теперішньому і майбутньому часі). 

Безособові дієслова. Способи творення дієслів. Правопис дієслів. 

ДІЄПРИКМЕТНИК як особлива форма дієслова: загальне значення, 

морфологічні ознаки та синтаксична роль. Активні і пасивні 

дієприкметники, їх творення. Відмінювання дієприкметників. Правопис 

дієприкметників. 

Дієприкметниковий зворот. 

Безособові дієслівні форми на -но, -то. 

ДІЄПРИСЛІВНИК як особлива форма дієслова: загальне значення, 

морфологічні ознаки та синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і 

доконаного виду, їх творення. Правопис дієприслівників. 

Дієприслівниковий зворот. 

ПРИСЛІВНИК як частина мови: загальне значення, морфологічні 

ознаки та синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Способи їх 

творення. 

Правопис прислівників. 

ПРИЙМЕННИК як службова частина мови. Непохідні і похідні 

прийменники. 

Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс. 

СПОЛУЧНИК як службова частина мови. Сполучники сурядності й 

підрядності. 
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Правопис сполучників разом, через дефіс та окремо. 

ЧАСТКА як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та 

модальні частки. Правопис часток. 

ВИГУК як частина мови. Творення вигуків. Групи вигуків за 

значенням. Правопис вигуків. Звуконаслідуванні слова. 

 

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ 

 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. Будова і типи словосполучень за способом 

вираження головного слова. 

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. Види речень за метою висловлювання: 

розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення.  

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

додаток простий і складений; додаток, означення, обставини) і способи їх 

вираження.  

Прикладка як різновид означення. 

Порівняльний зворот. 

Розділові знаки в кінці речення.  

Тире між підметом і присудком.  

Розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах.  

Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень.  

Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях. 

Однорідні члени речення. Узагальнююче слово при однорідних 

членах речення. Розділові знаки при однорідних членах речення. 

Однорідні й неоднорідні означення. 

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

при них. 

Відокремлені другорядні члени речення (у тому числі уточнюючі). 

Розділові знаки при відокремлених членах. 

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ, його типи. Складносурядне речення. 

Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. 

Основні види підрядних речень. Складне речення з кількома підрядниками. 

Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях. 

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в 

безсполучниковому реченні. 

Складне речення з різними видами сполучникового і 

безсполучникового зв'язку. Розділові знаки в ньому. 

Пряма і непряма мова. Цитата. Діалог. 

Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО МОВЛЕННЯ 

 

Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресати 

(той, хто говорить чи пише) і адреса мовлення, мета й умови спілкування, 

повідомлення (висловлювання), його зміст і форма. Тема і основна думка 
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висловлювання. Різновиди мовленнєвої діяльності: говоріння, писання, 

читання, слухання. Основні вимоги до мовлення: змістовність, 

послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність. 

Мовленнєві помилки. Етика спілкування й етикет. 

Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв'язку 

речень у тексті. 

Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, 

офіційно-діловий і публіцистичний. 

Поняття про типи мовлення: розповідь опис, роздум. 

 

 

СХЕМИ МОВНИХ РОЗБОРІВ 

 

І. ФОНЕТИЧНИЙ РОЗБІР 

1. Слово, яке аналізується; кількість букв. 

2. Запис слова фонетичною транскрипцією; кількість звуків. 

3. Кількість складів, їх характеристика. 

4. Аналіз голосних і приголосних звуків. 

5. Фонетичні зміни у слові. 

 

II. МОРФЕМНИЙ РОЗБІР 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Закінчення. 

3. Основа. 

4. Корінь (підібрати спільнокореневі слова). 

5. Префікси і суфікси. 

 

Ш. СЛОВОТВОРЧИЙ РОЗБІР 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Твірне слово і твірна основа. 

3. Словотворчі засоби. 

4. Спосіб словотворення, його вид.  

 

IV. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР 

 

IV. 1. ІМЕННИК 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Початкова форма. 

4. Істота, неістота. 

5. Власна чи загальна назва. 

6. З конкретним чи абстрактним значенням. 

7. Рід. 

8. Число. 

9. Відмінок. 
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10. Відміна. 

11. Група. 

12. Синтаксична роль. 

13. Спосіб творення. 

14. Вимова та написання. 

 

ІУ. 2. ПРИКМЕТНИК 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Початкова форма. 

4. Розряд за значенням. 

5. Ступінь порівняння. 

6. Коротка чи повна форма. 

7. Стягнена чи нестягнена форма. 

8. Рід. 

9. Число. 

10. Відмінок. 

11. Група. 

12. Синтаксична роль. 

13. Спосіб творення. 

14. Вимова та написання. 

 

ІУ. 3. ЧИСЛІВНИК 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Початкова форма. 

4. Група за значенням. 

5. Група за будовою. 

6. Рід. 

7. Число. 

8. Відмінок. 

9. Синтаксична роль. 

10. Спосіб творення. 

11. Вимова та написання.  

 

 

ІV. 4. ЗАЙМЕННИК  

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Початкова форма. 

4. Розряд за значенням. 

5. Група за будовою. 

6. Рід. 

7. Особа. 

8. Число. 
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9.  Відмінок. 

10.  Синтаксична роль. 

11.  Спосіб творення. 

12.  Вимова і написання. 

 

ІV. 5. ДІЄСЛОВО 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Початкова форма. 

4. Вид. 

5. Перехідність. 

6. Зворотність. 

7. Стан. 

8. Спосіб. 

9. Час. 

10.  Особа або рід. 

11.  Число. 

12.  Дієвідміна. 

13.  Синтаксична роль.  

14.  Спосіб творення. 

15.  Вимова і написання. 

 

ІV. 6. ДІЄПРИКМЕТНИК 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Початкова форма. 

4. Вид. 

5. Стан. 

6. Час. 

7. Рід. 

8. Число. 

9. Відмінок. 

10.  Синтаксична роль. 

11.  Спосіб творення. 

12.  Вимова та написання.  

ІV. 7. ДІЄПРИСЛІВНИК 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Вид. 

4. Перехідність. 

5. Час. 

6. Синтаксична роль. 

7. Спосіб творення. 

8. Вимова і написання. 
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ІV. 8. ПРИСЛІВНИК 

1. Слово, яке аналізується. 

2.  Частина мови. 

3. Розряд за значенням. 

4. Ступінь порівняння. 

5. Група за походженням. 

6. Синтаксична роль. 

7. Спосіб творення. 

8. Вимова та написання. 

 

ІV. 9. ПРИЙМЕННИК  

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Група за будовою. 

4. Група за походженням. 

5. З яким відмінком керованого слова вживається. 

6. Група за значенням. 

7. Вимова  і написання.  

 

ІV. 10.  СПОЛУЧНИК  

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Група за будовою. 

4. Група за походженням. 

5. Група за вживанням. 

6. Група за характером синтаксичних зв’язків. 

7. Група за значенням. 

8. Службова функція. 

9. Вимова і написання. 

 

ІV. 11. ЧАСТКА 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Група за будовою. 

4. Група за походженням. 

5. Група за місцем у реченні. 

6. Функціональний розряд. 

7. Група за функціонально-семантичними особливостями. 

8. Вимова і написання. 

 

ІV. 11. ВИГУК 

1. Слово, яке аналізується. 

2. Частина мови. 

3. Група за будовою. 

4. Група за походженням. 
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5. Розряд за значенням. 

6. Група за вживанням. 

7. Вимова і написання. 

 

 

V.  СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР 

 

1. Речення, складне (із скількох частин складається). 

2. Встановлення між частинами речення смислових відношень та 

засобів поєднання цих частин; накреслення схеми складного речення. 

3. Тип складного речення його різновид. 

4. Пунктуація між частинами складного речення. 

5. Частини складного речення аналізуються за схемою розбору 

простого речення: 

а) просте; 

б) розповідне, питальне чи спонукальне; 

в) окличне чи неокличне; 

г) двоскладне чи односкладне; 

д) поширене чи непоширене; 

е) повне чи неповне; 

ж) ускладнене чи неускладнене; 

з) визначення головних і другорядних членів речення за схемою: 

запитання, тип, спосіб вираження; 

й) пунктуація між частинами простого речення. 
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