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Пояснювальна записка 
 

Вступ 
Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в 

усіх сферах суспільного життя. Оволодіння українською мовою сприяє залученню до надбань 

культури українського народу, виробляє почуття впевненості у власних силах, допомагає свідомо 

мотивувати вибір майбутньої професії. 

Відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, з 

урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій до мовної освіти, завданнями освітньої галузі в 

старшій школі є подальший розвиток базових лексичних, граматичних, культуромовних, 

стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі узагальнення й поглиблення 

знань про мову як суспільне явище, вироблення комунікативних умінь і навичок ефективного 

спілкування в різних життєвих ситуаціях.   

Програму вступного випробування з української мови складено для осіб, які вступають на 

основі базової загальної середньої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, на основі Закону України "Про загальну середню освіту" й нового Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти, чинної програми з української мови для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Матеріал програми розподілено за такими розділами: «Українська мова» («Фонетика. 

Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», 

«Стилістика», «Орфоепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення»)  
 

Фонетика. Орфографія 
Орфографічні норми. Орфограма. Орфографічне правило. Принципи української 

орфографії. 

М’які приголосні звуки, позначення м’якості на письмі. 

Буквосполучення йо, ьо. 

Апостроф. 

Вимова і позначення на письмі ненаголошених [е], [и], [о]. 

Букви и, і після ж, ч, ш, щ, та г, к, х, у коренях українських слів. 

Подвоєння букв на позначення подовження приголосних і збігу приголосних звуків. 

Спрощення у групах приголосних звуків. 

Вимова і правопис префіксів. Префікси пре-, при-, прі-, пере-, пред-, перед- 

Вимова і правопис префіксів, що закінчуються на приголосний. 

Правопис суфіксів. 

Поняття про милозвучність мовлення. Засоби милозвучності українського мовлення. 

Чергування [у]- [в],  [і]- [й]. 

Зміни приголосних звуків при словотворенні, позначення їх на письмі. 

Велика буква. 

Написання слів разом, окремо і через дефіс. 

Правопис не, ні. 

Вимова і правопис слів іншомовного походження. 

 

Будова слова 
Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків у коренях слів: чергування о-а, 

чергування о, е , з і. Чергування е-о після ж, ч, ш. 

Найголовніші випадки чергування приголосних у коренях слів. 

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

Подвоєння букв для позначення на письмі збігу однакових приголосних звуків. 

Вимова і написання слів з довгими м’якими приголосними в іменниках середнього та 

жіночого роду. 

Спрощення в групах приголосних –стн-, -здн-, -ждн-. 

Написання и, і в словах іншомовного походження. 

Вимова і правопис слів іншомовного походження з подвоєними приголосними. 



 
Словотвір 

Зміна приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом -ин(а) від прикметників на –

ський, -цький, прикметників на –ський, –зький, іменників на –зтво, -цтво, -ство. 

Написання складних слів. 
 

Морфологія 

Іменник 
Іменники, що означають загальні і власні назви. 

Велика буква у власних назвах. Власні назви, що беруться в лапки. 

Іменники І відміни, їх відмінювання. Написання відмінкових закінчень. 

Іменники ІІ відміни, поділ їх на групи. Відмінювання іменників ІІ відміни. 

Написання відмінкових закінчень у родовому і давальному відмінках однини. 

Написання закінчень в орудному, місцевому відмінках однини та в називному і родовому 

множини. 

Іменники ІІІ відміни, їх відмінювання. Написання відмінкових закінчень. 

Іменники IV відміни, їх відмінювання. Написання відмінкових закінчень. 

Написання суфіксів іменників. 

Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен та по батькові. Написання не з 

іменниками. 
 

Прикметник 
Прикметники твердої і м’якої груп. Їх відмінювання. 

Основні способи творення прикметників. 

Написання найголовніших суфіксів  прикметників: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, 

 -юсіньк-, -ев- (-єв), -ов(-йов, -ьов), -ин-, -ічн-. 

Написання н і нн у прикметниках. 

Написання складних прикметників. Перехід прикметників в іменники. 

Написання українських прізвищ. 
 

Числівник 
Відмінювання кількісних числівників, їх вимова і написання. Правильне вживання в 

мовленні непрямих відмінків кількісних числівників, а також відмінювання форм іменників при 

числівниках. 

Відмінювання і написання порядкових числівників. 
 

Займенник 
Особові займенники, їх відмінювання та написання. 

 

Дієслово 
Дієслово та його форми. Не з дієсловами. 

Дієслова І і ІІ дієвідмін. 

Написання ненаголошених особових закінчень дієслів І і ІІ дієвідмін. 

Чергування звуків у дієсловах. 
 

Дієприкметник 
Дієприкметниковий зворот, правильне вживання дієприкметникового звороту в реченні. 

Відмінювання дієприкметників і написання їх відмінкових закінчень. 

Не з дієприкметниками. 

-Н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження. 

 
Дієприслівник 

Дієприслівники недоконаного виду і доконаного виду та їх утворення. 

 



Прислівник 
Поняття про прислівник. Правопис прислівників. 

 
Службові частини мови 

Сполучник як частина мови. Сурядні й підрядні сполучники. Правопис сполучників. 

Частка як  частина мови. Написання часток. Поняття про прийменник. Правопис 

прийменників. 

 
Синтаксис. Пунктуація 

Тире між підметом і присудком. 

Прикладка як різновид означення. Написання прикладок через дефіс. 

Прикладки, що беруться в лапки. 

Розділові знаки при поширеній обставині, вираженій дієприслівниковим зворотом. 

Порівняльний зворот, розділові знаки при ньому. 

Кома між однорідними членами речення. 

Однорідні і неоднорідні означення. Узагальнюючі слова  в реченнях і однорідними 

членами речення. 

Двокрапка і тире при узагальнюючих словах. 

Розділові знаки при вставних словах і реченнях. Відокремлені члени речення, розділові 

знаки при них. 

Складносурядні речення з єднальними, протиставними і розділовими сполучниками. 

Розділові знаки в складносурядних реченнях. 

Кома між частинами складнопідрядного речення. 

Розділові знаки в безсполучникових реченнях. 

Зміст курсу 

Назва розділу, 

теми 
Знання Предметні вміння 

1. Фонетика. 

Орфографія. 

Голосні й приголосні звуки. 

Позначення звуків мовлення на 

письмі. Співвідношення звуків і 

букв. Найпоширеніші випадки 

чергування голосних і 

приголосних звуків. Основні 

випадки чергування у-в, і-й. 

Вживання м’якого знака та 

апострофа. Уподібнення 

приголосних звуків. Спрощення в 

групах приголосних. Подовження 

та подвоєння приголосних. 

Правопис слів іншомовного 

походження. Вживання великої 

букви. Правила переносу слів з 

рядка в рядок. 

Абітурієнт повинен: 
Визначати в словах голосні, тверді і 

м’які, дзвінкі й глухі приголосні, 

ненаголошені й наголошені голосні. 

Розпізнавати явища уподібнення 

приголосних звуків, спрощення в 

групах приголосних, основні випадки 

чергування голосних і приголосних 

звуків, чергування у-в, і-й; ділити 

слова для переносу. Правильно 

писати слова з вивченими 

орфограмами, знаходити й виправляти 

орфографічні помилки на вивчені 

правила. 

2. Будова слова. 

Словотвір 

Будова слова. Основа слова й 

закінчення. Значущі частини 

слова: корінь, префікс, суфікс, 

закінчення. Складні випадки 

правопису значущих частин слова. 

Словотвір. Основні способи 

словотворення в українській мові. 

Правопис складних та 

Відділяти закінчення слів від 

основи,членувати основу на значущі 

частини, добирати спільнокореневі 

слова, слова з однаковими префіксами 

й суфіксами; розрізняти форми слова 

й спільнокореневі слова, правильно 

вживати їх у мовленні; визначати 

спосіб творення слів. 



складноскорочених слів. 

3. Морфологія. 

3.1. Іменник 

Іменник як частина мови: 

значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Особливості 

вживання та написання 

відмінкових форм. Букви -а(-я), -

у(-ю)в закінченнях іменників 

другої відміни. Відмінювання 

іменників, що мають лише форму 

множини. 

Розпізнавати іменники, визначати 

їхнє загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль; визначати 

основні способи творення іменників; 

правильно відмінювати іменники, 

відрізняти правильні форми іменників 

від помилкових 

3.2. Прикметник Прикметник як частина мови: 

значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Розряди 

прикметників за значенням. 

Ступені порівняння якісних 

прикметників. Зміни приголосних 

при творенні ступенів порівняння 

прикметників. Особливості 

відмінювання прикметників 

(тверда й м’яка групи) 

Розпізнавати прикметники, визначати 

їхнє загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль; розряди 

прикметників за значенням; 

утворювати форми ступенів 

порівняння якісних прикметників; 

відмінювати прикметники 

3.3. Числівник. 

Займенник. 

Числівник як частина мови: 

значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Займенник як 

частина мови: значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. 

Особливості правопису 

числівників та займенників. 

Розпізнавати числівники,  займенники, 

визначати їхнє загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксичну 

роль, основні способи їх творення, 

відмінювання; визначати особливості 

правопису займенників, числівників; 

сполучуваність числівників з 

іменниками 

3.4. Прислівник. Прислівник як частина мови: 

значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Зміни 

приголосних при творенні 

прислівників вищого та 

найвищого ступенів. Правопис 

прислівників на-о, -е, утворених 

від прикметників і 

дієприкметників. Написання 

разом, окремо й через дефіс 

прислівників і сполучень 

прислівникового типу 

Розпізнавати прислівники, визначати 

їхнє загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль; 

утворювати форми прислівників; 

знати особливості правопису 

прислівників. 

3.5. Службові 

частини мови 

Прийменник як службова частина 

мови. Групи прийменників за 

будовою: прості, складні й 

складені. Правопис прийменників 

Сполучник як службова частина 

мови. Групи сполучників за 

будовою (прості, складні, 

складені). Правопис сполучників 

Частка як службова частина мови. 

Правопис часток. Вигук як 

частина мови. Правопис вигуків 

Розпізнавати прийменники, 

сполучники, частки, визначати їхні 

морфологічні ознаки, сполучники в 

мовленні. Знати особливості 

правопису службових частин мови. 

 

4. Пунктуація 

4.1. Просте 

Тире між підметом і присудком. 

Розділові знаки при однорідних 

членах речення, відокремлених 

Розрізняти види простих речень. 

Правильно розставляти розділові 

знаки при однорідних членах речення, 



речення членах речення, звертаннях, 

вставних словах та вставлених 

конструкціях. 

відокремлених членах речення, 

звертаннях, вставних словах та 

вставлених конструкціях. 

4.2. Складне 

речення 

Пунктограми у складносурядному 

реченні. 

Пунктограми у 

складнопідрядному реченні. 

Пунктограми у складному 

безсполучниковому реченні та 

реченні з різними видами зв’язку. 

Розпізнавати складні речення різних 

типів, визначати їхню структуру, види 

й засоби зв’язку між простими 

реченнями. Добирати й 

конструювати складні речення. 

Правильно розставляти розділові 

знаки, будувати схему такого речення. 

4.3. Способи 

відтворення 

чужого 

мовлення 

Пряма й непряма мова. Речення з 

прямою мовою. Слова автора. 

Заміна прямої мови непрямою. 

Цитата як різновид прямої мови. 

Діалог. Розділові знаки при 

прямій мові, діалозі, цитатах. 

Визначати в реченні з прямою мовою 

слова автора й пряму мову, речення з 

непрямою мовою; замінювати пряму 

мову непрямою; правильно й доцільно 

використовувати в тексті пряму мову 

й цитати; правильно вживати 

розділові знаки в конструкціях із 

прямою мовою та діалогом 

 
Критерії оцінювання 

Оцінювання результатів навчання української мови здійснюється на основі 

функціонального підходу до шкільного мовного курсу, який насамперед має забезпечити 

абітурієнтам уміння ефективно користуватися мовою як засобом пізнання, комунікації; високу 

мовну культуру особистості; сприяти формуванню громадянської позиції, національної 

самосвідомості. 

Практична мовленнєва орієнтація курсу української  мови та оцінювання результатів 

навчання особливо актуальні з огляду на реформування середньої загальноосвітньої школи, одним 

із найважливіших завдань якої має бути розвиток творчих здібностей, ініціативності, пізнавальної 

самостійності школярів, їх уміння працювати з інформацією, критично оцінювати її, застосовувати 

для розв'язання життєвих проблем. В оцінюванні результатів навчання мови треба враховувати, 

що мова є не лише предметом вивчення, а й засобом навчання інших предметів, а це підвищує 

вимоги до рівня сформованості мовленнєвих навичок  абітурієнтів. 

Оцінювання результатів навчання мови здійснюється на основі:  

а) врахування основної мети, що передбачає різнобічний мовленнєвий розвиток 

особистості;  

б) освітнього змісту навчального предмета, який розподіляється на чотири елементи  

знання, вміння й навички, досвід творчої діяльності і досвід емоційно-ціннісного ставлення до 

світу;  

в) функціонального підходу до шкільного мовного курсу, який передбачає вивчення мовної 

теорії в аспекті практичних потреб розвитку мовлення. 

 
Розподіл балів за розв’язання завдань 

Номер завдання Кількість балів 
1 – 10 

11 – 40 
41 – 50 

51 

0,1 
0,2 
0,3 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Х Е М А 

відповідної кількості набраних балів до оцінки за 12-бальною системою оцінювання 

Кількість набраних балів Оцінка 
0 – 0,5 1 
0,6 – 1 2 
1,1 – 2 3 
2,1 – 3 4 

3,1 – 4,5 5 
4,6 – 5,6 6 
5,7 – 7 7 

7,1 – 8,5 8 
8,6 – 9,4 9 
9,5 – 10 10 

11 11 
12 12 
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