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Пояснювальна записка 
 

 

 Українська мова є державною мовою України, яка для більшості  її 

громадян водночас є і рідною, мовою українського народу, який творив її 

упродовж багатьох століть. Вона неоціненна національна святиня, 

скарбниця духовних надбань народу, запорука його подальшого 

культурного прогресу. Головна функція рідної мови полягає в тому, що 

вона є засобом спілкування, пізнання нагромаджених людством 

культурних цінностей, а також засобом самовираження особистості. 

 Основна мета її вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах 

України на сучасному етапі полягає у формуванні національно свідомої, 

духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками 

вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови – її 

стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, читання, говоріння, письмо). 

 Відповідно до поставленої мети головними завданнями навчання 

української мови є: 

– виховання потреби у вивченні рідної мови; 

– формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, 

загальнолюдських ціннісних орієнтирів шляхом прилучення через 

мову до культурних надбань рідного народу і людства; 

– вироблення у школярів умінь і навичок комунікативно виправдано  

користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час 

сприймання, відтворення і створення висловлювань з дотриманням 

українського мовленнєвого етикету; 

– засвоєння  учнями базових орфоепічних, граматичних, лексичних, 

правописних, стилістичних умінь і навичок; 

– ознайомлення учнів з мовною системою як основною для 

формування мовних, мовленнєвих умінь і навичок. 

 Зміст програми диференційовано  на чотири взаємопов’язані змістові 

лінії: лінгвістичну, комунікативну, культурологічну і діяльнісну. 

 Лінгвістична змістова лінія включає мовознавчі поняття, вимоги до 

роботи над орфоепічними і граматичними нормами української 

літературної мови, правилами з орфографії та пунктуації; передбачено 

вивчення ряду тем із загального мовознавства, зокрема суспільної ролі 

мови, її розвитку, поширеності української мови у світі та ін. Ці знання є 

основою для формування правильного уявлення про структуру української 

мови у всій сукупності її виявлень, забезпечують оволодіння літературним 

мовленням. 

 Важливе пізнавально-практичне значення має розкриття існуючих 

між мовними явищами різних рівнів взаємозв’язків (лексики і словотвору, 

словотвору і морфології,  морфології і синтаксису, орфографії і фонетики, 

орфографії і морфології, пунктуації і синтаксису та ін.). Це допоможе 
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учням усвідомити системний характер мови, специфіку кожного 

виучуваного явища, які необхідні для здобуття глибоких і міцних знань. 

Комунікативна змістова лінія містить: 

1) відомості про мовлення; 

2) перелік основних видів робіт. 

 У процесі її опрацювання учні ознайомлюються з такими 

мовленнєвознавчими поняттями, як спілкування і мовлення, ситуація 

спілкування, текст, монолог і діалог, типи,  стилі і жанри мовлення та ін. 
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ПРОГРАМА 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

з української мови  

зі спеціальностей 013 Початкова освіта, 

 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

(на базі базової загальної середньої освіти) 

 

Фонетика і графіка.  

Орфоепія і орфографія 

Звуки мови. Голосні і 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. Спрощення в групах приголосних. Чергування у – в, і 

– й. 

Орфограма. Орфографічна помилка. 

Правила вживання апострофа, м'якого знака. Подвоєння букв на 

позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових 

приголосних звуків. Написання слів іншомовного походження. 

 

Будова слова, словотвір і орфографія 

Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення 

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

Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків. 

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

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в 

українській мові. Зміни приголосних при творенні слів. 

Правопис складних і складноскорочених слів. 

 

Лексикологія і фразеологія. 

Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і  

багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів. 

Синоніми, антоніми, омоніми. 

Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Запозичені 

слова. 

Застарілі слова. Неологізми. 

Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення. 

 

Морфологія і орфографія 

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

синтаксична роль. Іменник: назви 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, синтаксична роль. 

Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі  форми   

прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх  утворення. 

Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників. 

Правопис відмінкових закінчень і 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, складні, складені. 

Відмінювання кількісних і порядкових числівників. 

Правопис числівників. 

Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників. Відмінювання 

займенників. 

Правопис займенників. 

Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 

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

умовний, наказовий). Часи дієслів. Дієслова І і II 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, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, 

їх творення. Відмінювання  дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. 

Безособові дієслівні форми на -но, -то. 

Правопис дієприкметників. 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, 

морфологічні ознаки і синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і 

доконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. 

Правопис дієприслівників. 

Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Способи їх 

творення. 

Правопис прислівників. 

Прийменник як службова частина мови. Непохідні й похідні 

прийменники. 

Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс. 

Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності й 

підрядності, їх види. 
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Правопис сполучників разом і окремо. 

Частка як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та 

модальні частки. 

Написання часток бо, но, то, от, таки. 

Не з різними частинами мови. 

Вигук як частина мови. 

Правопис вигуків. 

 

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 і 

присудок; присудок 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  й односкладні. Різновиди односкладних речень. 

Повні й неповні речення. 

Тире в неповних реченнях. 

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 (у тому числі уточнюючі). 

Розділові знаки при відокремлених членах. 

Складне речення, його типи. Складносурядне сполучникове  

речення. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. 

Основні види підрядних речень. Складне речення з кількома підрядними. 

Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях. 

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в без-

сполучниковому реченні. 

Складне речення з різними видами сполучникового і без-

сполучникового зв'язку. Розділові знаки в ньому. 

Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. 

Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі. 
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ПРОГРАМА 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

з української мови (співбесіда)  

зі спеціальностей 013 Початкова освіта, 

 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

(на базі базової загальної середньої освіти) 

Фонетика і графіка.  

Орфоепія і орфографія 

Звуки мови. Голосні і 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. Спрощення в групах приголосних. Чергування у – в, і 

– й. 

Орфограма. Орфографічна помилка. 

Правила вживання апострофа, м'якого знака. Подвоєння букв на 

позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових 

приголосних звуків. Написання слів іншомовного походження. 

 

Будова слова, словотвір і орфографія 

Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення 

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

Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків. 

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

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в 

українській мові. Зміни приголосних при творенні слів. 

Правопис складних і складноскорочених слів. 

 

Лексикологія і фразеологія. 

Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і  

багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів. 

Синоніми, антоніми, омоніми. 

Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Запозичені 

слова. 

Застарілі слова. Неологізми. 

Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення. 

 

Морфологія і орфографія 

Поняття про самостійні та службові частини мови. 

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Іменник: назви істот і неістот, загальні і власні назви. 
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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, синтаксична роль. 

Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі  форми   

прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх  утворення. 

Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників. 

Правопис відмінкових закінчень і 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, складні, складені. 

Відмінювання кількісних і порядкових числівників. 

Правопис числівників. 

Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників. Відмінювання 

займенників. 

Правопис займенників. 

Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 

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

умовний, наказовий). Часи дієслів. Дієслова І і II 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, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, 

їх творення. Відмінювання  дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. 

Безособові дієслівні форми на -но, -то. 

Правопис дієприкметників. 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, 

морфологічні ознаки і синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і 

доконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. 

Правопис дієприслівників. 

Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Способи їх 

творення. 

Правопис прислівників. 

Прийменник як службова частина мови. Непохідні й похідні 

прийменники. 

Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс. 

Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності й 

підрядності, їх види. 

Правопис сполучників разом і окремо. 
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Частка як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та 

модальні частки. 

Написання часток бо, но, то, от, таки. 

Не з різними частинами мови. 

Вигук як частина мови. 

Правопис вигуків. 

 

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 і 

присудок; присудок 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  й односкладні. Різновиди односкладних речень. 

Повні й неповні речення. 

Тире в неповних реченнях. 

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 (у тому числі уточнюючі). 

Розділові знаки при відокремлених членах. 

Складне речення, його типи. Складносурядне сполучникове  

речення. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. 

Основні види підрядних речень. Складне речення з кількома підрядними. 

Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях. 

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в без-

сполучниковому реченні. 

Складне речення з різними видами сполучникового і без-

сполучникового зв'язку. Розділові знаки в ньому. 

Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. 

Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі. 

 

  

Відомості про мовлення 

Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресат, 

адресант, адреса, адрес мовлення, мета й умови спілкування, повідомлення 

(висловлювання), його зміст і форма. Тема й основна думка 

висловлювання. Різновиди мовленнєвої діяльності; говоріння, писання, 

читання, слухання. Основні вимоги до мовлення: змістовність, по-
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слідовність, 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. 
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ПРОГРАМА 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

з української мови та літератури (тестування)  

зі спеціальностей 013 Початкова освіта, 

 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

(на базі повної загальної середньої освіти) 

 

Українська мова 

Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія 

Звуки мови. Голосні і 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. Спрощення в групах приголосних. Чергування у – в, і 

– й. 

Орфограма. Орфографічна помилка. 

Правила вживання апострофа, м'якого знака. Подвоєння букв на 

позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових 

приголосних звуків. Написання слів іншомовного походження. 

 

Будова слова, словотвір і орфографія 

Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення 

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

Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків. 

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

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в 

українській мові. Зміни приголосних при творенні слів. 

Правопис складних і складноскорочених слів. 

 

Лексикологія і фразеологія 

Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і  

багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів. 

Синоніми, антоніми, омоніми. 

Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Запозичені 

слова. 

Застарілі слова. Неологізми. 

Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення. 

 

Морфологія і орфографія 

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

синтаксична роль. Іменник: назви 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, синтаксична роль. 

Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі  форми   

прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх  утворення. 

Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників. 

Правопис відмінкових закінчень і 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, складні, складені. 

Відмінювання кількісних і порядкових числівників. 

Правопис числівників. 

Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників. Відмінювання 

займенників. 

Правопис займенників. 

Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 

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

умовний, наказовий). Часи дієслів. Дієслова І і II 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, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, 

їх творення. Відмінювання  дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. 

Безособові дієслівні форми на -но, -то. 

Правопис дієприкметників. 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, 

морфологічні ознаки і синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і 

доконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. 

Правопис дієприслівників. 

Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Способи їх 

творення. 

Правопис прислівників. 

Прийменник як службова частина мови. Непохідні й похідні 

прийменники. 

Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс. 

Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності й 

підрядності, їх види. 
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Правопис сполучників разом і окремо. 

Частка як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та 

модальні частки. 

Написання часток бо, но, то, от, таки. 

Не з різними частинами мови. 

Вигук як частина мови. 

Правопис вигуків. 

 

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 і 

присудок; присудок 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  й односкладні. Різновиди односкладних речень. 

Повні й неповні речення. 

Тире в неповних реченнях. 

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 (у тому числі уточнюючі). 

Розділові знаки при відокремлених членах. 

Складне речення, його типи. Складносурядне сполучникове  

речення. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. 

Основні види підрядних речень. Складне речення з кількома підрядними. 

Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях. 

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в без-

сполучниковому реченні. 

Складне речення з різними видами сполучникового і без-

сполучникового зв'язку. Розділові знаки в ньому. 

Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. 

Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі. 

 

Розвиток  мовлення 

Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресат, 

адресант, адреса, адрес мовлення, мета й умови спілкування, повідомлення 

(висловлювання), його зміст і форма. Тема й основна думка 

висловлювання. Різновиди мовленнєвої діяльності; говоріння, писання, 

читання, слухання. Основні вимоги до мовлення: змістовність, по-
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слідовність, 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. 

 

Українська література 

1.  Усна народна творчість 

Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-

побутових та родинно-побутових пісень. 

         Пісні Марусі Чурай. «Віють вітри», «За світ встали козаченьки» 

Історичні пісні. «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то Хміль». 

Тематика, образи, зміст народних дум і балад. «Дума про Марусю 

Богуславку». Балада «Бондарівна». 

 

2. Давня українська література 

«Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині 

Ольги, про напад хозарів) 

 «Слово про похід Ігорів». 

Григорій Сковорода. «De libertate», «Всякому місту – звичай і права», 

«Бджола та Шершень», афоризми. 

 

3. Література кінця XVIII — початку XX ст. 

Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка» 

Г. Квітка-Основ’яненко. «Маруся» 

Тарас Шевченко. «До Основ’яненка», «Катерина», «Гайдамаки», Кавказ», 

«Сон» («У всякого своя доля), «І мертвим, і живим, і ненарожденним…», 

«Заповіт», «Мені однаково» 

Пантелеймон Куліш. «Чорна рада» 

Марко Вовчок. «Максим Гримач» 

Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я» 

Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

Іван Карпенко-Карий. «Мартин Боруля» 

Іван Франко. «Гімн», «Чого являєшся мені у сні», «Мойсей» 

 

4. Література XX ст. 

Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків», «Intermezzo» 

Ольга Кобилянська. «Земля» 

Леся Українка. «Contra spem spero!», «Лісова пісня» 

Василь Стефаник. «Камінний хрест» 

Микола Вороний. «Блакитна Панна» 

Олександр Олесь. «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..» 

Володимир Винниченко. «Момент» 
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Павло Тичина. «О панно Інно», «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа 

шелестить…» 

Максим Рильський «Молюсь і вірю…» 

Микола Хвильовий. «Я (Романтика)» 

Юрій Яновський. «Подвійне коло», «Шаланда в морі» 

Володимир Сосюра. «Любіть Україну» 

Валер’ян Підмогильний. «Місто» 

Остап Вишня. «Моя автобіографія», «Сом» 

Микола Куліш. «Мина Мазайло» 

Богдан-Ігор Антонич. «Різдво» 

Олександр Довженко. «Україна в огні», «Зачарована Десна» 

Андрій Малишко «Пісня про рушник» 

Василь Симоненко. «Лебеді материнства» 

Олесь Гончар. «За мить щастя» 

Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном» 

Василь Стус. «Як добре те, що смерті не боюсь я», «О земле втрачена, 

явися!..» 

Іван Драч. «Балада про соняшник» 

Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать», «Українське 

альфреско», «Маруся Чурай». 

 

5. Твори українських письменників-емігрантів 

Іван Багряний. «Тигролови» 

Євген Маланюк. «Стилет чи стилос?» 

 

6. Сучасний літературний процес 

Загальний огляд, основні тенденції. 

Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, "Нова дегенерація", "Пропала 

грамота", "ЛуГоСад"). Творчість Ю. Андруховича, О. Забужко, І.Римарука. 

Утворення АУП (Асоціації українських письменників). 

Література елітарна і масова. 

Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його 

риси. 

Сучасні часописи та альманахи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17 

Критерії оцінювання знань з української мови (диктанту) 

для вступників на базі базової загальної середньої освіти  

зі спеціальностей 013 Початкова освіта, 

 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

(на базі базової загальної середньої освіти) 
 

 Диктант з української мови оцінюється на підставі таких критеріїв: 

• орфографічні та пунктуаційні помилки обраховуються разом й 
оцінюються однаково; 

• помилки у слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, 
уважаються однією помилкою; помилки на те саме правило, але в різних 

словах і різних реченнях уважаються різними помилками; 

• розрізняються грубі та негрубі помилки; до негрубих помилок 
відносять:  

- винятки з усіх правил;  

- написання великої літери у складних власних назвах; 

- правопис прислівників, утворених від іменників з прийменниками; 
- у випадках, що вимагають розрізнення не та ні (у словосполученнях на 

кшталт   не хто інший, як...;не що інше, як...; ніхто інший не... ; ніщо інше 
не...) ; 

- заміна одного співвідносного розділового знака іншим; 

- заміна українських букв російськими. 
Під час остаточного обрахунку помилок дві негрубі помилки 

вважаються однією грубою; 

• за наявності в диктанті більше п'яти виправлень оцінка знижується на 
один бал, але таке зниження не повинне привести до незадовільного 

оцінювання роботи абітурієнта, тобто зниження до оцінки "3" бали; 

• оцінка "12" балів не ставиться за наявності одного і більше 
виправлень; 

• орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, вивчення яких не  
передбачене шкільною програмою, виправляються, але не враховуються. 

3. Нормативи оцінювання  робіт. 

Бали Кількість помилок 

1 15-1 і більше 

2 13-14 

3 11-12 

4 9-10 

5 7-8 

6 5-6 

7 4 

8 3 

9 1+1 (негруба) – 2 

10 1 

11 1 (негруба) 

12 - 
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Критерії оцінювання знань з української мови та літератури для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти  

зі спеціальностей 013 Початкова освіта, 

 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

 

I рівень  –  початковий.  Відповідь  вступника при відтворенні 

навчального  матеріалу  елементарна,  фрагментарна,   зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. 

II рівень – середній.  Вступник відтворює основний  навчальний 

матеріал,  здатний   наводити приклади,  володіє елементарними знаннями, 

уміннями, навичками. 

III рівень – достатній. Вступник знає істотні ознаки понять, явиш,  

закономірностей,  зв'язків між  ними,  а  також  самостійно застосовує  

знання  у  стандартних  ситуаціях,  володіє розумовими операціями 

(аналізом,  абстрагуванням,  узагальненням тощо),  уміє робити  висновки,  

виправляти  допущені помилки.  Відповідь повна, правильна,  логічна,  

обґрунтована,  хоча  їй  і  бракує   власних суджень.   

IV рівень  – високий.  Знання вступника є глибокими,  міцними, 

узагальненими, системними; вступник  уміє застосовувати знання творчо. 

 

Рівні  

навчальних                       

досягнень 

вступників 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Початковий Вступник може  розрізняти   об'єкт   вивчення   і 

відтворити деякі його елементи;  мало усвідомлює мету 

навчально-пізнавальної діяльності 

Вступник фрагментарно відтворює незначну  частину 

навчального матеріалу;  має нечіткі уявлення про об'єкт  

вивчення;  виявляє здатність  елементарно викласти  думку;  

може  усно  відтворити  кілька термінів, явищ без зв'язку між 

ними.                                          

Вступник відтворює менш як  половину  навчального 

матеріалу;   може  дати  відповідь  із кількох  простих 

речень;  здатен усно відтворити окремі положення завдання;  

не має сформованих практичних  умінь та навичок.                                          

Середній Вступник має  недостатній   рівень   знань;   знає 

близько половини навчального матеріалу,  здатний 

відтворити його відповідно до тексту  підручника або 

пояснень учителя, повторити за зразком певну операцію,  

дію;  описує   явища,   процеси   без пояснень  причин,  

слабко орієнтується в поняттях. 

Вступник  знає  більш  як   половину   навчального 
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матеріалу; розуміє основний навчальний матеріал; здатний  з   

помилками   й   неточностями   дати визначення    понять,    

сформулювати   правило, відтворити його з помилками та 

неточностями; формулює поняття, наводить приклади; 

підтверджує  висловлене  судження прикладами.                      

Вступник  виявляє  знання  і  розуміння   основних 

положень  навчального матеріалу,  може поверхово 

аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки;    

відповідь   його   правильна,   але недостатньо  осмислена;   

самостійно   відтворює більшу частину навчального 

матеріалу; відповідає за планом,  висловлює власну  думку  

щодо  теми, вміє   застосовувати  знання   на практиці.             

Достатній Вступник правильно і логічно відтворює навчальний 

матеріал;  розуміє основоположні теорії і факти, установлює 

причинно-наслідкові зв'язки між ними; уміє   наводити   

окремі   власні   приклади  на підтвердження   певних   

думок. 

Знання вступника є достатньо повними,  він вільно 

застосовує   вивчений   матеріал  у  стандартних ситуаціях,  

уміє  аналізувати, установлювати найсуттєвіші зв'язки і  

залежності між мовними явищами,  фактами,  робити 

висновки;  відповідь   його повна,  логічна,  обґрунтована,  

але  з  деякими неточностями.  

Вступник  вільно  володіє   вивченим   матеріалом, 

застосовує  знання  в  дещо  змінених ситуаціях, уміє 

аналізувати і  систематизувати  інформацію, використовує  

загальновідомі  докази  у  власній аргументації;  висловлює 

стандартну аргументацію при оцінці дій,  процесів, явищ; 

чітко тлумачить  поняття.  

Високий Вступник  володіє   узагальненими    знаннями    з  

предмета,   аргументовано   використовує   їх;  уміє 

застосувати вивчений матеріал  для  власних  

аргументованих суджень у практичній діяльності.  

Вступник має  системні,  дієві  знання,   користується   

широким   арсеналом засобів  доказів  своєї  думки;  вирішує 

складні проблемні      завдання;    схильний   до системно-

наукового  аналізу  явищ;  відповідь повна, глибока, 

аргументована.  
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Інструкція 

щодо проведення вступного іспиту з української мови (диктант) 

для вступників на основі базової загальної середньої освіти 

 

І. Загальні положення щодо проведення вступного іспиту (диктанту) 

з української мови.                    

1. Для проведення  вступного іспиту з української мови  для 

абітурієнтів на базі базової загальної середньої освіти передбачається 

диктант, робота над яким триває протягом однієї  астрономічної години. 

2. Для диктанту використовується текст, доступний для розуміння 

випускників, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту. 

За обсягом тексти диктантів мають відповідати чинній програмі – 

180 -190 слів. 

3. Для написання екзаменаційної роботи абітурієнтам видаються два 

подвійні аркуші. 

На титульній сторінці першого аркуша абітурієнти підписують 

роботу за таким зразком: 
Т  И  Т  У  Л Ь  Н  А   С Т О Р  І  Н  К  А  

ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ  

з                                                      української мови  

(назва випробування)  

Вступник                                        Іванов  

(прізвище,  

                                                   Іван Іванович 

ім’я, по батькові)  

Освітньо-кваліфікаційний рівень               молодший спеціаліст 

                                        (молодший спеціаліст/бакалавр/спеціаліст/магістр)  

 

Інститут/факультет/відділення „Початкова освіта”   

 (повна назва  

(„Технологічна освіта та фізичне виховання”) 

факультету/інституту/відділення)  

013 Початкова освіта 

014 

014  

(код, найменування  

Середня освіта (Трудове навчання та технології)  

Середня освіта (Фізична культура)  

напряму підготовки або спеціальності)  

Дата проведення випробування «_17_» _липня______________ 2019___ року 

 

Номер білета вступного випробування, варіант завдання, тема 

_________________________ 

Пі дпис  всту пника  ___________________ 
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На першій сторінці другого аркуша у верхньому рядку записують 

назву тексту. Після заголовка крапка не ставиться. 

Роботу потрібно виконувати кульковою ручкою із синім (або його 

відтінками) чорнилом. Не дозволяється використовувати для виправлення 

помилок такі засоби, як гумки, коректори, олівці тощо; застосовувати 

допоміжні  джерела (довідники, словники та іншу літературу й технічні 

засоби). 

У роботі, окрім тексту, не повинно бути ніяких інших записів, 

позначень тощо. У випадку їх виявлення робота вважається розкодованою 

і вилучається з конкурсу. 

 

ІІ. Процедура перевірки. 

1. Перед початком перевірки екзаменатор має уважно вивчити 

критерії оцінювання  диктанту. 

2. Перевірка й оцінювання робіт. 

Диктант, як це  визначено чинною програмою з української мови, 

оцінюється на підставі таких критеріїв: 

• орфографічні та пунктуаційні помилки обраховуються разом й 

оцінюються однаково; 

• помилки у слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, 

уважаються однією помилкою; помилки на те саме правило, але в різних 

словах і різних реченнях уважаються різними помилками; 

• розрізняються грубі та негрубі помилки; до негрубих помилок 

відносять:  

- винятки з усіх правил;  

- написання великої літери у складних власних назвах; 

- правопис прислівників, утворених від іменників з прийменниками; 

- у випадках, що вимагають розрізнення не та ні (у словосполученнях 

на кшталт   не хто інший, як...;не що інше, як...; ніхто інший не... ; ніщо 

інше не...) ; 

- заміна одного співвідносного розділового знака іншим; 

- заміна українських букв російськими. 

Під час остаточного обрахунку помилок дві негрубі помилки 

вважаються однією грубою; 

• за наявності в диктанті більше п'яти виправлень оцінка знижується 

на один бал, але таке зниження не повинне привести до незадовільного 

оцінювання роботи абітурієнта, тобто зниження до оцінки "3" бали; 

• оцінка "12" балів не ставиться за наявності одного і більше 

виправлень; 

• орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, вивчення яких 

не  передбачене шкільною програмою, виправляються, але не 

враховуються. 

3. Нормативи оцінювання  робіт. 
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Бали Кількість помилок 

1 15-1 і більше 

2 13-14 

3 11-12 

4 9-10 

5 7-8 

6 5-6 

7 4 

8 3 

9 1+1 (негруба) – 2 

10 1 

11 1 (негруба) 

12 - 

  

 Роботи, оцінені відмінними (12-10) та незадовільними (1-3) 

оцінками, перевіряються двома членами комісії – головою екзаменаційної 

комісії  або іншим викладачем і засвідчуються їх підписами. 
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Інструкція  

щодо проведення вступного іспиту з української мови та 

літератури для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

 

І. Загальні положення щодо проведення вступного іспиту з 

української мови для вступників на базі повної загальної середньої освіти.                    

1. Для проведення вступного іспиту з української мови 

передбачається пакет завдань, передбачених навчальною програмою з 

української мови для випускників повної загальної середньої освіти.  

2. Екзаменаційні білети включають теоретичну  частину. 

3. Зміст відповіді має бути обов'язково викладеним в екзаменаційній 

картці. 

4.  На підготовку до відповіді відводиться 30 хвилин, тривалість 

відповіді – 15 хвилин. 

5. Кількісний склад екзаменаційної комісії – не більше трьох осіб.  

6. Відповідь вступника оцінюється за двохсотбальною шкалою, 

оцінка мотивується.   

 

ІІ. Критерії оцінювання знань вступників вищих навчальних закладів 

I-II  рівнів  акредитації з української мови на базі повної загальної 

середньої освіти за двохсотбальною шкалою. 

     I рівень  –  початковий.  Відповідь  вступника при відтворенні 

навчального  матеріалу  елементарна,  фрагментарна,   зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. 

     II рівень – середній.  Вступник відтворює основний  навчальний 

матеріал,  здатний   наводити приклади,  володіє елементарними знаннями, 

уміннями, навичками. 

     III рівень – достатній. Вступник знає істотні ознаки понять, явиш,  

закономірностей,  зв'язків між  ними,  а  також  самостійно застосовує  

знання  у  стандартних  ситуаціях,  володіє розумовими операціями 

(аналізом,  абстрагуванням,  узагальненням тощо),  уміє 

робити  висновки,  виправляти  допущені помилки.  Відповідь повна, 

правильна,  логічна,  обґрунтована,  хоча  їй  і  бракує   власних суджень.   

     IV рівень  – високий.  Знання вступника є глибокими,  міцними, 

узагальненими, системними; вступник  уміє застосовувати знання творчо. 

 

Рівні  

навчальних 

досягнень 

вступників 

 

Бали 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Початковий 106 Вступник може  розрізняти   об'єкт   вивчення   і 

відтворити деякі його елементи;  мало усвідомлює 

мету навчально-пізнавальної діяльності 

112 Вступник фрагментарно відтворює незначну  

частину навчального матеріалу;  має нечіткі уявлення 
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про об'єкт  вивчення;  виявляє здатність  елементарно 

викласти  думку;  може  усно  відтворити  кілька 

термінів, явищ без зв'язку між ними.                                          

118 Вступник відтворює менш як  половину  

навчального матеріалу;   може  дати  відповідь  з 

кількох  простих речень;  здатен усно відтворити 

окремі положення завдання;  не має сформованих 

практичних  умінь та навичок.                                          

Середній 124 Вступник має  недостатній   рівень   знань;   знає 

близько половини навчального матеріалу,  здатний 

відтворити його відповідно до тексту  підручника або 

пояснень учителя, повторити за зразком певну 

операцію,  дію;  описує   явища,   процеси   без 

пояснень  причин,  слабко орієнтується в поняттях. 

133 Вступник  знає  більш  як   половину   

навчального матеріалу; розуміє основний навчальний 

матеріал; здатний  з   помилками   й   неточностями   

дати визначення    понять,    сформулювати   правило, 

відтворити його з помилками та неточностями; 

формулює поняття, наводить приклади; підтверджує  

висловлене  судження прикладами.                      

143 Вступник  виявляє  знання  і  розуміння   

основних положень  навчального матеріалу,  може 

поверхово аналізувати події, процеси, явища і робити 

певні висновки;    відповідь   його   правильна,   але 

недостатньо  осмислена;   самостійно   відтворює 

більшу частину навчального матеріалу; відповідає за 

планом,  висловлює власну  думку  щодо  теми, вміє   

застосовувати  знання   на практиці.             

Достатній 152 Вступник правильно і логічно відтворює 

навчальний матеріал;  розуміє основоположні теорії і 

факти, установлює причинно-наслідкові зв'язки між 

ними; уміє   наводити   окремі   власні   приклади  на 

підтвердження   певних   думок. 

162 Знання вступника є достатньо повними,  він 

вільно застосовує   вивчений   матеріал  у  стандартних 

ситуаціях,  уміє  аналізувати, установлювати 

найсуттєвіші зв'язки і  залежності між мовними 

явищами,  фактами,  робити висновки;  відповідь   

його повна,  логічна,  обґрунтована,  але  з  деякими 

неточностями.  

171 Вступник  вільно  володіє   вивченим   

матеріалом, застосовує  знання  в  дещо  змінених 

ситуаціях, уміє аналізувати і  систематизувати  
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інформацію, використовує  загальновідомі  докази  у  

власній аргументації;  висловлює стандартну 

аргументацію при оцінці дій,  процесів, явищ; чітко 

тлумачить поняття.  

Високий 181 Вступник володіє глибокими й  міцними  

знаннями, робить  аргументовані висновки;  критично 

оцінює  окремі  нові  мовні факти, явища,  ідеї, 

наводить доречні приклади.  

190 Вступник  володіє   узагальненими    знаннями    

з  предмета,   аргументовано   використовує   їх;  уміє 

застосувати вивчений матеріал  для  власних  

аргументованих суджень у практичній діяльності.  

200 Вступник має  системні,  дієві  знання,   

користується   широким   арсеналом засобів  доказів  

своєї  думки;  вирішує складні проблемні      завдання;    

схильний   до системно-наукового  аналізу  явищ;  

відповідь повна, глибока, аргументована.  
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Інструкція 

щодо проведення співбесіди з української мови  

для вступників на основі базової загальної середньої освіти, 

яким надане таке право 

 

І. Загальні положення щодо проведення співбесіди з української мови 

для вступників на базі базової загальної середньої освіти. 

1. Для проведення співбесіди з української мови передбачається пакет 

завдань, передбачених навчальною програмою з української мови для 

випускників базової загальної середньої освіти.  

2. Матеріали співбесіди включають три питання, що мають теоретичну та 

практичну спрямованість. 

3. Зміст відповіді має бути обов'язково викладеним у картці. 

4.  На підготовку до відповіді відводиться 30 хвилин, тривалість відповіді – 

15 хвилин. 

5. Кількісний склад екзаменаційної комісії – не більше трьох осіб.  

6. Відповідь вступника оцінюється, оцінка мотивується.   

 

ІІ. Критерії оцінювання знань вступників вищих навчальних закладів 

I-II  рівнів  акредитації з української мови на базі базової загальної 

середньої освіти (співбесіда). 

     I рівень  –  початковий.  Відповідь  вступника при відтворенні 

навчального  матеріалу  елементарна,  фрагментарна,   зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. 

     II рівень – середній.  Вступник відтворює основний  навчальний 

матеріал,  здатний   наводити приклади,  володіє елементарними знаннями, 

уміннями, навичками. 

     III рівень – достатній. Вступник знає істотні ознаки понять, явиш,  

закономірностей,  зв'язків між  ними,  а  також  самостійно застосовує  

знання  у  стандартних  ситуаціях,  володіє розумовими операціями 

(аналізом,  абстрагуванням,  узагальненням тощо),  уміє 

робити  висновки,  виправляти  допущені помилки.  Відповідь повна, 

правильна,  логічна,  обґрунтована,  хоча  їй  і  бракує   власних суджень.   

     IV рівень  – високий.  Знання вступника є глибокими,  міцними, 

узагальненими, системними; вступник  уміє застосовувати знання творчо. 

 

Рівні  

навчальних                       

досягнень 

вступників 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Початковий Вступник може  розрізняти   об'єкт   вивчення   і 

відтворити деякі його елементи;  мало усвідомлює мету 

навчально-пізнавальної діяльності 

Вступник фрагментарно відтворює незначну  частину 

навчального матеріалу;  має нечіткі уявлення про об'єкт  
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вивчення;  виявляє здатність  елементарно викласти  думку;  

може  усно  відтворити  кілька термінів, явищ без зв'язку між 

ними.                                          

Вступник відтворює менш як  половину  навчального 

матеріалу;   може  дати  відповідь  із кількох  простих 

речень;  здатен усно відтворити окремі положення завдання;  

не має сформованих практичних  умінь та навичок.                                          

Середній Вступник має  недостатній   рівень   знань;   знає 

близько половини навчального матеріалу,  здатний 

відтворити його відповідно до тексту  підручника або 

пояснень учителя, повторити за зразком певну операцію,  

дію;  описує   явища,   процеси   без пояснень  причин,  

слабко орієнтується в поняттях. 

Вступник  знає  більш  як   половину   навчального 

матеріалу; розуміє основний навчальний матеріал; здатний  з   

помилками   й   неточностями   дати визначення    понять,    

сформулювати   правило, відтворити його з помилками та 

неточностями; формулює поняття, наводить приклади; 

підтверджує  висловлене  судження прикладами.                      

Вступник  виявляє  знання  і  розуміння   основних 

положень  навчального матеріалу,  може поверхово 

аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки;    

відповідь   його   правильна,   але недостатньо  осмислена;   

самостійно   відтворює більшу частину навчального 

матеріалу; відповідає за планом,  висловлює власну  думку  

щодо  теми, вміє   застосовувати  знання   на практиці.             

Достатній Вступник правильно і логічно відтворює навчальний 

матеріал;  розуміє основоположні теорії і факти, установлює 

причинно-наслідкові зв'язки між ними; уміє   наводити   

окремі   власні   приклади  на підтвердження   певних   

думок. 

Знання вступника є достатньо повними,  він вільно 

застосовує   вивчений   матеріал  у  стандартних ситуаціях,  

уміє  аналізувати, установлювати найсуттєвіші зв'язки і  

залежності між мовними явищами,  фактами,  робити 

висновки;  відповідь   його повна,  логічна,  обґрунтована,  

але  з  деякими неточностями.  

Вступник  вільно  володіє   вивченим   матеріалом, 

застосовує  знання  в  дещо  змінених ситуаціях, уміє 

аналізувати і  систематизувати  інформацію, використовує  

загальновідомі  докази  у  власній аргументації;  висловлює 

стандартну аргументацію при оцінці дій,  процесів, явищ; 

чітко тлумачить  поняття.  

Високий Вступник володіє глибокими й  міцними  знаннями, 

робить  аргументовані висновки;  критично оцінює  окремі  
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нові  мовні факти, явища,  ідеї, наводить доречні приклади.  

Вступник  володіє   узагальненими    знаннями    з  

предмета,   аргументовано   використовує   їх;  уміє 

застосувати вивчений матеріал  для  власних  

аргументованих суджень у практичній діяльності.  

Вступник має  системні,  дієві  знання,   користується   

широким   арсеналом засобів  доказів  своєї  думки;  вирішує 

складні проблемні      завдання;    схильний   до системно-

наукового  аналізу  явищ;  відповідь повна, глибока, 

аргументована.  
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Інструкція 

щодо проведення вступного іспиту (тестування) з української мови та 

літератури для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

 

І. Загальні положення щодо проведення вступного іспиту (тестування) з 

української мови та літератури для вступників на базі повної загальної 

середньої освіти.                    

1. Для проведення вступного іспиту (тестування) з української мови та 

літератури передбачається пакет завдань, передбачених навчальною 

програмою з української мови та літератури для випускників повної 

загальної середньої освіти.  

2. Екзаменаційні білети включають теоретичну  частину. 

3. Зміст відповіді має бути обов'язково викладеним в екзаменаційній 

картці. 

4.  На підготовку до відповіді відводиться 30 хвилин, тривалість відповіді – 

15 хвилин. 

5. Кількісний склад екзаменаційної комісії – не більше трьох осіб.  

6. Відповідь вступника оцінюється за двохсотбальною шкалою, оцінка 

мотивується.   

 

Тест з української мови і літератури у 2018 році складається із завдань 

двох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на 

встановлення відповідності («логічні пари»). 

 

Загальна кількість завдань тесту з української мови і літератури – 55, на їх 

виконання учасникам буде відведено 180 хвилин. 

 

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно 

виконавши всі завдання роботи з української мови і літератури - 100 балів. 

 

ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з 

основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. 

Завдання цієї форми будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано 

правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або 

вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано. 

 

Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з основи 

та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами 

(праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності 

(утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та 

буквами. Завданн цієї форми  будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – 

за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за 

будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 
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балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності 

(«логічної пари»), або відповіді на завдання не надано. 

ТАБЛИЦЯ 

переведення балів, отриманих за тест із української мови та 

літератури вступниками зі спеціальності 013 Початкова освіта, 014 

Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014 Середня освіта 

(Фізична культура) 

 на базі повної загальної середньої освіти  

Тестовий 

бал 

Бал  

100-

200 

Тестовий 

бал 

Бал  

100-

200 

Тестовий 

бал 

Бал  

100-

200 

Тестовий 

бал 

Бал  

100-

200 

0 100.0 26 126.0 52 152.0 78 178.0 

1 101.0 27 127.0 53 153.0 79 179.0 

2 102.0 28 128.0 54 154.0 80 180.0 

3 103.0 29 129.0 55 155.0 81 181.0 

4 104.0 30 130.0 56 156.0 82 182.0 

5 105.0 31 131.0 57 157.0 83 183.0 

6 106.0 32 132.0 58 158.0 84 184.0 

7 107.0 33 133.0 59 159.0 85 185.0 

8 108.0 34 134.0 60 160.0 86 186.0 

9 109.0 35 135.0 61 161.0 87 187.0 

10 110.0 36 136.0 62 162.0 88 188.0 

11 111.0 37 137.0 63 163.0 89 189.0 

12 112.0 38 138.0 64 164.0 90 190.0 

13 113.0 39 139.0 65 165.0 91 191.0 

14 114.0 40 140.0 66 166.0 92 192.0 

15 115.0 41 141.0 67 167.0 93 193.0 

16 116.0 42 142.0 68 168.0 94 194.0 

17 117.0 43 143.0 69 169.0 95 195.0 

18 118.0 44 144.0 70 170.0 96 196.0 

19 119.0 45 145.0 71 171.0 97 197.0 

20 120.0 46 146.0 72 172.0 98 198.0 

21 121.0 47 147.0 73 173.0 99 199.0 

22 122.0 48 148.0 74 174.0 100 200.0 

23 123.0 49 149.0 75 175.0   

24 124.0 50 150.0 76 176.0   

25 125.0 51 151.0 77 177.0   

 

ІІ. Критерії оцінювання знань вступників вищих навчальних закладів 

I-II  рівнів  акредитації з української мови на основі повної загальної 

середньої освіти за двохсотбальною шкалою (співбесіда). 

     I рівень  –  початковий.  Відповідь  вступника при відтворенні 

навчального  матеріалу  елементарна,  фрагментарна,   зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. 
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     II рівень – середній.  Вступник відтворює основний  навчальний 

матеріал,  здатний   наводити приклади,  володіє елементарними знаннями, 

уміннями, навичками. 

     III рівень – достатній. Вступник знає істотні ознаки понять, явиш,  

закономірностей,  зв'язків між  ними,  а  також  самостійно застосовує  

знання  у  стандартних  ситуаціях,  володіє розумовими операціями 

(аналізом,  абстрагуванням,  узагальненням тощо),  уміє 

робити  висновки,  виправляти  допущені помилки.  Відповідь повна, 

правильна,  логічна,  обґрунтована,  хоча  їй  і  бракує   власних суджень.   

     IV рівень  – високий.  Знання вступника є глибокими,  міцними, 

узагальненими, системними; вступник  уміє застосовувати знання творчо. 

 

Рівні  

навчальних 

досягнень 

вступників 

 

Бали 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Початковий 106 Вступник може  розрізняти   об'єкт   вивчення   і 

відтворити деякі його елементи;  мало усвідомлює 

мету навчально-пізнавальної діяльності 

112 Вступник фрагментарно відтворює незначну  

частину навчального матеріалу;  має нечіткі уявлення 

про об'єкт  вивчення;  виявляє здатність  елементарно 

викласти  думку;  може  усно  відтворити  кілька 

термінів, явищ без зв'язку між ними.                                          

118 Вступник відтворює менш як  половину  

навчального матеріалу;   може  дати  відповідь  з 

кількох  простих речень;  здатен усно відтворити 

окремі положення завдання;  не має сформованих 

практичних  умінь та навичок.                                          

Середній 124 Вступник має  недостатній   рівень   знань;   знає 

близько половини навчального матеріалу,  здатний 

відтворити його відповідно до тексту  підручника або 

пояснень учителя, повторити за зразком певну 

операцію,  дію;  описує   явища,   процеси   без 

пояснень  причин,  слабко орієнтується в поняттях. 

133 Вступник  знає  більш  як   половину   

навчального матеріалу; розуміє основний навчальний 

матеріал; здатний  з   помилками   й   неточностями   

дати визначення    понять,    сформулювати   правило, 

відтворити його з помилками та неточностями; 

формулює поняття, наводить приклади; підтверджує  

висловлене  судження прикладами.                      

143 Вступник  виявляє  знання  і  розуміння   

основних положень  навчального матеріалу,  може 

поверхово аналізувати події, процеси, явища і робити 
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певні висновки;    відповідь   його   правильна,   але 

недостатньо  осмислена;   самостійно   відтворює 

більшу частину навчального матеріалу; відповідає за 

планом,  висловлює власну  думку  щодо  теми, вміє   

застосовувати  знання   на практиці.             

Достатній 152 Вступник правильно і логічно відтворює 

навчальний матеріал;  розуміє основоположні теорії і 

факти, установлює причинно-наслідкові зв'язки між 

ними; уміє   наводити   окремі   власні   приклади  на 

підтвердження   певних   думок. 

162 Знання вступника є достатньо повними,  він 

вільно застосовує   вивчений   матеріал  у  стандартних 

ситуаціях,  уміє  аналізувати, установлювати 

найсуттєвіші зв'язки і  залежності між мовними 

явищами,  фактами,  робити висновки;  відповідь   

його повна,  логічна,  обґрунтована,  але  з  деякими 

неточностями.  

171 Вступник  вільно  володіє   вивченим   

матеріалом, застосовує  знання  в  дещо  змінених 

ситуаціях, уміє аналізувати і  систематизувати  

інформацію, використовує  загальновідомі  докази  у  

власній аргументації;  висловлює стандартну 

аргументацію при оцінці дій,  процесів, явищ; чітко 

тлумачить поняття.  

Високий 181 Вступник володіє глибокими й  міцними  

знаннями, робить  аргументовані висновки;  критично 

оцінює  окремі  нові  мовні факти, явища,  ідеї, 

наводить доречні приклади.  

190 Вступник  володіє   узагальненими    знаннями    

з  предмета,   аргументовано   використовує   їх;  уміє 

застосувати вивчений матеріал  для  власних  

аргументованих суджень у практичній діяльності.  

200 Вступник має  системні,  дієві  знання,   

користується   широким   арсеналом засобів  доказів  

своєї  думки;  вирішує складні проблемні      завдання;    

схильний   до системно-наукового  аналізу  явищ;  

відповідь повна, глибока, аргументована.  
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Додатки 
Додаток 1 

 
ЗРАЗОК 

  (ДИКТАНТ) 
 
Козаки з дна моря 
 

Козаки були вмілими воїнами не тільки на суші, а й на морі. їхні 

славнозвісні чайки не боялися ні бурі, ні оснащених важкими гарматами 

турецьких галер, до яких вони сміливо підходили впритул і які брали на 

абордаж. 

Бували випадки, що запорожці перевертали чайки догори дном і в 

такий спосіб наближалися до ворога, який нічого не міг зрозуміти. Він навіть 

не підозрював, що це насуваються човни з козаками. Потім серед турків 

ходили легенди про шайтанів у шароварах, які з'явилися із самісінького дна 

моря. 

Збереглися свідчення самовидців про загадкове козацьке судно, яке 

було, мабуть, одним із перших варіантів підводного човна. Воно мало два 

днища, між якими клався баласт для занурення у воду. А у висунуту над 

поверхнею моря трубу вартовий вів спостереження, пильнував, чи не 

з'явиться де турецька галера. Рухався човен за допомогою весел, 

умонтованих у його борти так уміло, що в нього не протікала вода. При 

наближенні до ворога баласт викидався, човен несподівано зринав на 

поверхню — і знову козаки з'являлися ніби із самісінького дна моря. 

Козаки нападали на турецькі й татарські міста, визволяли невільників, 

вели успішну боротьбу із султанським флотом. Голосний відгомін про це 

дійшов до нас у народних думах, баладах і легендах. 

М. Слабоиіпицький  

     191 слово
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Додаток 2 
ЗРАЗОК БІЛЕТА  

(СПІВБЕСІДА) 

 

 
Міністерство освіти і науки України 

Вищий комунальний навчальний заклад 

"Коростишівський педагогічний коледж  імені І.Я.Франка" 

Житомирської обласної ради 

 

 

Спеціальність:   013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології, 014 Середня освіта (Фізична культура) 
Освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" 

Голова приймальної комісії 

"..." ......... 20..р. 

_______  В.М.Мороз 

 

Вступне випробування 
з української мови (співбесіда)  

 

Варіант №12 

 

1.  Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних 

слів. Корінь, суфікс, префікс,  закінчення – значущі частини слова.  

 

2. Правопис прийменників. Написання похідних прийменників разом, окремо і 

через дефіс. 

   
 

 

Голова предметної                           

екзаменаційної  комісії                                           

"..."  .............. 20..р. 

_______  С.М.Долінговська 
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Додаток 3 

ЗРАЗОК УСНОЇ  

ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА 

 

1. Спільнокореневими називаються слова, які мають спільний за 

значенням корінь: ліс, лісовий, лісовик, лісок. Слова ліс, лісу, лісом не є 

спільнокореневими, це форми одного слова.  

Основою називається частина слова, що виражає його конкретне 

лексичне значення: колиск-а, корен-я, мирн-ий, весел-ий, човен-. 

Закінченням називається значуща змінна частина слова, яка утворює 

нові словоформи і служить для зв’язку слів у реченні. 

Корінь – це спільна частина споріднених слів, яка виражає їх загальне 

значення: рук-а, руч-ний, в-руч-ну. 

Слід відрізняти споріднені слова від неспоріднених. Наприклад, у групі 

слів водяний, підводний, заводнити, заводити, розводити, доводити,  

заводський, заводчани виділяється спільна частина -вод-.  

Суфікс – це та частина похідної основи, яка стоїть після кореня і 

служить для утворення слів із новим значенням (ліс – лісник) або з новим 

відтінком у значенні (ліс – лісок). 

У слові може бути кілька суфіксів. Наприклад, у слові гоголівський два 

суфікси (-ів-, -ськ-), у слові  родичівський – три суфікси (-ич-, -ів-, -ськ-), у 

слові лісникувати – чотири суфікси (-н-, -ик-, -ува-, -ти). 

Префіксом називається та частина похідної основи, яка стоїть перед 

коренем і служить для утворення слів (правда – неправда, науковий – 

антинауковий, писати – переписати) і форм слів (кращий – найкращий, 

писати – написати). У слові може бути кілька префіксів: у слові перерозподіл 

три префікси (пере-, -роз-, -по-). 

  

2. Прийменники з повнозначними словами пишуться окремо. Самі ж 

прийменники пишуться по-різному. 

Складні прийменники, утворені за допомогою прийменника з(із), 

пишуться через дефіс. Наприклад: з-за, з-над, з-під, із-за, з-посеред тощо. 

Усі інші складні прийменники пишуться разом. Наприклад: поза, попід, 

побіля, проміж, задля, заради. 

Разом пишуться і складні прийменники, які утворилися від іменників, 

дієслів: внаслідок, завдяки, незважаючи. 

Окремо пишуться (двома чи трьома словами) складені прийменники, 

що утворилися шляхом сполучення іменників, прислівників, дієслівних форм з 

простими прийменниками. Наприклад: за винятком, з приводу, у зв'язку з, на-

рівні з, поруч з, згідно з. 

Прислівники, що перейшли в прийменники, зберігають написання 

разом. Наприклад: 1. Обабіч Вериного шляху на чорних полях рівно 

тягнулись іще не заплескані дощами сліди борін (Стельмах). 2. Зо два 

десятки хат тулилися вздовж неширокої вулички (М. Ол.). 
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Додаток 4 

ЗРАЗОК ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ  
Варіант 10 

Частина 1. Українська мова 

    Завдання 1-7 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.  

Прочитайте текст і виконайте завдання 1–7 

(1) Гордий птах змахнув крильми і злетів на/зустріч новим пригодам. (2) Він 

уважно приглядався до всього, що було внизу. (3) Птах мав (...) зір і добре бачив, як 

люди збивалися з ніг, поралися по городах, згрібаючи на купи сухе картоплиння та 

спалюючи його разом із зів'ялим листям. (4) Дим від вогнищ тягнуло в долину, але він 

не стелився пасмами, а зразу ж піднімався до/гори підфарбовуючи все не/баченою досі 

прозоро-блакитною аквареллю. (5) А небо, навпаки, залишалося високим і чистим, і в 

тій височині розкошланими клаптями вати плавали не/великі хмарки. 

1. Замість пропуску в третьому реченні має бути слово 

А   проникливий 

   Б   слабкий 

    В   власний 

        Г   гострий 

2. Фразеологізмом є вислів з тексту 

А   змахнути крильми 

     Б   збиватися з ніг  

     В   зів'яле листя  

     Г   стелитися пасмами 

3. Простим є речення 

А  перше 

Б  друге  

В  трете  

Г  п'яте 

4. Окремо в тексті пишеться сполука слів 

А  на/зустріч 

Б   до/гори  

В  не/баченою  

Г  не/великі 

5. Іменник виділено в рядку 

А до всього, що було внизу 

Б птах добре бачив 

В спалюючи його  разом із листям 

Г прозоро-блакитною аквареллю 

6. Вставне слово є в реченні 

А  першому 

Б   другому  

В   третьому  

Г   п'ятому 
7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні 

А    другому 

Б    третьому  

В    четвертому  

Г    п'ятому 

Завдання 8-22 мають п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.  

8. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А    малесен...кий, по-угорс...кому, базікаєш… 

Б    п'ятнадцят…ох, лан...цюг, сіл…ський  

В    радіс…ть, нен...чин, розливаєт…ся  
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Г    л..лється, їдал..ня, волинс…кий  

Д    близ…ко, болгарс…кий, нян…ці 

9. Орфографічну помилку допущено в рядку 

А Ініціатором олімпійського руху є П'єр де Кубертен. 

Б Компетентне жюрі оголосило результати чемпіонату. 

В Для гімнасток розроблено сувору дієту й режим дня. 

Г На новій трасі почалися тренування велосипедистів. 

Д Фінішували марокканський та андоррський атлети. 

10. У реченні «Зміни до Конституції ухвалюються голосами... народних депутатів» 

замість пропуску має бути слово 

А триста 

Б трьохста 

В трьохсот 

Г трьохстох 

Д трьомастами 

11. Прочитайте речення. 

Пр(1 )їхавши   до   Одеси,   обов'язково   прогуляйтеся   Пр(2) морським бульваром, 

помилуйтеся пр(3)чудовим оперним театром, пр(4)лучіться до колоритної публіки на 

Дерибасівській і відпочиньте біля теплого моря, що барвінково міниться від 

пр(5)західного сонця.  

Літеру е треба писати на місці цифри  

А    1                    Б    2                    В    З                       Г    4                Д    5 

12. Разом пишуться всі слова в рядку  

А    дев'яносто/літній, мимо/волі, повсяк/час, стоп/кран 

Б    віце/адмірал, глухо/німий, авто/власник, важко/хворий 

В    мовно/стильовий, полу/мисок, міні/футбол, пів/огірка 

Г    десяти/значний, фото/аматор, напів/морок, кілька/сот 

Д    військово/спортивний, косто/прав, сто/річчя, гори/цвіт 

13. Неправильно утворено форму кличного відмінка іменника у варіанті 

А    Високоповажна пані Соломіє! 

Б    Вельмишановний пане Андріє! 

В   Дорогенька бабусю Ганно! 

Г    Шановний пане полковнику! 

Д    Милий мій синку Максиме! 

14. Розділові знаки при звертанні правильно вжито в реченні  

А    Зійди дощику, дрібнесенький, 

       Скропи травицю-муравицю, 

       Нехай я вийду на вулицю.  

Б     Пусти мене, мати погуляти, 

       Бо вже челядоньки не видати.  

В    Ой куди ви, голубоньки, та й полетите, 

       Куди моє дівування та й занесете?  
Г     Прочини господарю, ворота, 

       Занесем тобі віночка з золота.  

Д    Зеленая, дібровонько, 

       Чого так рано спустошена, 

       Трава на сіно покошена? 

15. Закінчення -ий має прикметник, утворений від слова 

А    тепер 

Б    колись 

В    субота 

Г    вечір 

Д    туман 

16. Правильно утворено дієприкметник 
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А    висохнути – висохший 

Б    упіймати – упіймавший 

В    умитися – умившийся 

Г    одягнути – одягнений 

Д    посадити – посадений 

17. Розділові знаки правильно розставлено в реченні  

А   Отут серед цвіту, здається: що якби людина навчилася мудрості в дерев, то  не була б 

ворогом самій собі й природі.  

Б    Сонце вже котилося на захід, над полями здіймалася легка пара, у небі, як листя осики, 

тріпотіли крильцями жайворонки, зеленим соком пашіли трави, – у які причепурилися 

горбки.  

В   Уявімо що світ, який нас оточує – це поле, а слова, які називають предмети 

навколишнього світу - рослини на цьому полі.  

Г    Проміння ламалося в хвилі, блищало, миготіло, рябіло наче хто сипонув на воду 

блискучими іскрами.  

Д    Високо поросло розкішне дерево вгору, укриваючи холодком зелену землю, на котрій, 

чіпляючись колосками за гілки, буяє розкішна рослина.   

18. Складносурядне  речення  утвориться,   якщо  серед  варіантів  продовження 

речення «Забілена в тумани Говерла чатує на обрії...» вибрати 

А   й укриває мережаною тінню все довкола.  

Б    деінде промайне крилом сполохана птаха. 

В   ніби роззираючись на всю Чорногору.  

Г   де вже займається молоденький день.  

Д   та зорі тремтять у нічній прохолоді. 

19. Неправильно вжито прийменник у рядку 

А  ростуть біля берега – ростуть при березі 

Б  посидь поруч зі мною – посидь поряд зі мною 

В  схопився до схід сонця – схопився перед сходом сонця 

Г  зупинився за два кроки – зупинився у двох кроках 

Д  повернуся через місяць – повернуся за місяць 

20. Граматичну помилку допущено в реченні 

А    Розгляньмо зроблені висновки автором нового підручника з історії України.  

Б    Усі зусилля Ярослав спрямував на посилення єдності, централізації держави, її 

європеїзацію.  
В    Козацькі ватажки спромоглися на значні успіхи: перетворили козацтво з тимчасових 

формувань на боєздатну армію. 

Г    Сучасники  Скоропадського  й  історики  констатують  певне  економічне відродження 

України в добу гетьманату.  

Д    Духовне   життя   в   період    «хрущовської   відлиги»    характеризується 

непослідовністю й суперечливістю реформ. 

21. Звук [д] є на місці пропуску в обох словах рядка 

А   ві...бити, проїз…ний 
Б   фу...бол, зорепа… 

В   б...жола, з...авна 

Г   по…якував, ...ружба 

Д   сві…чити, про...аж 

22. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка 

А  заощаджувати, ячання, майоліка 

Б  перекладати, зав’язь, роз’ятрити 

В  узлісся, зчорніти, восьмитонний 

Г  колумбієць, щасливий, дзюдоїст 

Д  узбережжя, яблунька, розмаїтність 
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У завданнях 23–29 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, 
доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте 
позначки в таблицях відповідей.  
23. З'ясуйте вид простих речень 

Вид  речення                                               Приклад 

1  означено-особове                      А  Бракує арфі струн, співцеві слів. 

2  неозначено-особове                  Б  Учи народ, учися і в народу. 

3  узагальнено-особове                 В  Нас чекають, нас знають, нас 

4  безособове                                      люблять, нам вірять, нас ждуть. 

                                                        Г  Благословіть в дорогу, матері. 

                                                        Д  Вийшла я на Княжу гору глянути 

                                                            на красень Львів 

24. З'ясуйте, який відокремлений член речення є в кожному прикладі 

Відокремлений 

член речення 

1 означення 

2 прикладка  

(різновид означення) 

3 додаток 

4   обставина   

                                  

 

 

 

 

Приклад 

А А воно, могутнє світило, усе більше виповнювало 

собою світ.  

Б   Від квітів, особливо пальм й аспарагусів, одразу 

     повіяло життям. 

В   Цвіте липа так буйно й розкішно, що все місто 

плаває в задумливому мареві.                                       

Г  Обабіч шляху лежали незнайомі поля, перекраяні     

вузькими довгими нивами.  

Д  Виблискуючи проти молодого місяця мокрим 

днищем, серединою ріки повільно плив за течією 

перекинутий човен. 

 

25. З'ясуйте, який смисловий зв'язок існує між частинами безсполучникових складних 

речень 

Вид смислового зв'язку 

1 частини речення виражають 

одночасність подій 

2 друга частина виражає причину 

того, про що йдеться в першій 

3 перша частина виражає умову, за 

якої можлива дія другої частини 

4 друга частина доповнює або 

розкриває зміст першої 

Приклад 

А  Дзвенить у зорях небо чисте, палає 

синім льодом шлях.  

Б   Не навчив батько – не навчить і дядько.  

В  Далеко на сході стало червоніти небо: 

сонце сходило. 

Г   Роса блищить на сонці – чисте срібло. 

Д   Мені здається: твої очі світять з 

вишини. 

 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

   26. Установіть антонімічні пари, утворивши з поданими частинами складні слова

Частина слова 

1 ясно... 

2 високо... 

3 ранньо... 

4 рівно... 

Антонімічна частина слова 

А мало... 

Б  сухо... 

В  різно... 

Г   темно... 

Д  пізньо... 

 

 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      
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 27. З'ясуйте, якими частинами мови є виділені слова (цифра позначає наступне  слово). І 

(1)нащо село роками сміється з нещасної Дарусі? Вони (2)самі собі помогти не можуть, 

(З)хіба їм (4)до неї? (М. Матіос). 

А займенник 

Б  прислівник 

В  прийменник 

Г  сполучник 

Д  частка 

28. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть  

відповідник, позначений  ЛІТЕРОЮ,  і впишіть її в таблицю 

                  Терміни                                                       Тлумачення 

     1  алфавіт                                        А  літера, що не позначає звука 

     2  графіка                                        Б  сукупність літер, розташованих у певному порядку 

     3  літера                                           В  розділ мовознавства, в якому вивчається звукова 

     4  знак м’якшення                                   система мовлення 

                                                                  Г  писемний або друкований графічний знак для 

                                                                      позначення на письмі звуків 

                                                                  Д   розділ мовознавства, що вивчає систему всіх  

                                                                      рукописних та друкованих знаків, за допомогою  яких 

                                                                      передаються звуки на письмі 

     29. Установіть відповідність 

     1  пристрасний, тижневий, проїзний, щасливий                 А  уподібнення за дзвінкістю     

     2  якби, анекдот, вокзал, просьба                                         Б  уподібнення за м’якістю 

     3  зжати, сміється, молодший,  притча                                В  уподібнення за способом творення 

     4  сонця, світ, пісня, днями                                                   Г  спрощення в групах приголосних 

                                                                                                     Д   уподібнення за глухістю 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

 30. Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання, які передбачають вибір 

речення, що містить певне мовне явище ( розділові знаки пропущено). Виберіть правильні 

відповіді (їх може бути одна, дві, три або більше) 

    А  Молодість це пора зближень. 

    Б  І про це слід пам’ятати і берегти друзів бо справжня дружба дуже допомагає і в горі і в радості. 

    В  Адже в радості теж потрібна допомога щоб відчути щастя до глибини душі відчути і  

         поділитися ним. 

    Г  Неподілена радість не радість (Д.Лихачов). 

    1. Позначте речення зі складеним іменним присудком. 

    2. У якому реченні присудок складений дієслівний? 
    3. Укажіть речення зі словами, у яких відбувається уподібнення за м’якістю. 

    4. Позначте речення зі словами, у яких відбувається  чергування приголосних. 

    5. Яке речення безсполучникове? 

    6. Визначте речення, яке відповідає схемі [], ( ). 

    7. Укажіть речення з пунктограмою "тире між підметом і присудком". 

    8.  У якому реченні вжито прикметник жіночого роду, м’якої групи? 

    9. Позначте речення з дієприкметником. 

   10. Укажіть речення з однорідними додатками. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А           

Б           

В           

Г           

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      
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Частина 2. Українська література 

Завдання 31-51 мають п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.  

31. Твір «Зажурилась Україна» є  

       А   думою 

Б   народною баладою  

В   історичною піснею  

Г   соціально-побутовою піснею  

Д   календарно-обрядовою піснею 

32. «Бджола – се символ  мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться»,– заявив у 

своєму творі  

А    Григорій Сковорода  

Б    Іван Вишенський  

В    Іван Котляревський  

Г    Іван Франко 

Д    Григорій Квітка-Основ'яненко 

33. «Зі своїм запорозьким бурлацтвом він самовільно влетів у метушливий світ олімпійських 

маскарадів, його сміх розітнувся голосною луною», –  сказав Євген Сверстюк про  

А    Тараса Шевченка  

Б    Пантелеймона Куліша  

В    Івана Котляревського  

Г    Івана Франка  

Д    Григорія Квітку-Основ'яненка 

34. Наум Дрот є одним із центральних персонажів твору  

А    Івана Карпенка-Карого  

Б    Пантелеймона Куліша  

В    Івана Котляревського  

Г    Марка Вовчка  

Д    Григорія Квітки-Основ'яненка 

35. Перший український історичний роман написав  

А    Тарас Шевченко  

Б    Пантелеймон Куліш  

В    Іван Котляревський  

Г    Панас Мирний  

Д    Іван Нечуй-Левицький 

36. Рядки 

Сини мої! Орли мої! Летіть в Україну, – 

Хоч і лихо зустрінеться, 

Так не на чужині узяті з твору  

А    «Мені однаково» 

Б     «Ісаія. Глава 35»  

В     «Сон» («У всякого своя доля») 

Г     «Катерина»  

Д    «Гайдамаки»  

37. Терентій Гаврилович Пузир є центральним персонажем твору 

А    «Інститутка» 

Б «Чорна рада» 

В «Людина» 

Г «Маруся» 

Д «Хазяїн» 

38. «Без надії тики сподіватись» обіцяє лірична героїня твору 

А    Григорія Сковороди 

Б Івана Котляревського 

В Тараса Шевченка 

Г Лесі Українки 
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Д Івана Франка 

39. «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля», - стверджує в своєму творі 

А    Григорій Сковорода  

Б Іван Котляревський 

В Тарас Шевченко 

Г Леся Українка 

Д Іван Франко 

40. «Переломаним» прозвали земляки головного героя твору 

А    «Чорна рада» 

Б «Маруся» 

В «Хазяїн» 

Г «Камінний хрест» 

Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

41. «її пісні - як перло многоцінне, як дивен скарб серед земних марнот», – сказано про героїню 

твору 

А     Тараса Шевченка  

Б Ліни Костенко 

В Івана Франка 

Г Лесі Українки 

Д Андрія Малишка 

42. «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину», – співає 

своїй дитині лірична героїня твору 

А    Павла Тичини 

Б    Володимира Сосюри 

В    Івана Драча 

Г    Василя Симоненка 

Д    Андрія Малишка 

43. Народну мудрість «Тому роду нема переводу, в котрому браття милують згоду» часто 

повторює персонаж твору 

А Олександра Довженка 

Б Юрія Яновського 

В Івана Багряного 

Г Миколи Куліша 

Д Григора Тютюнника 

44. Прізвище «Мазєнін» отримав головний герой твору 

А    Миколи Куліша 

Б Івана Багряного 

В Юрія Яновського 

Г Василя Барки 

Д Івана Карпенка-Карого 

45. Мина Товченик і Купріян Хуторний є персонажами твору 

А    «Зачарована Десна» 
Б «Три зозулі з поклоном» 

В «Вершники» 

Г «Жовтий князь»         

Д «Україна в огні» 

46. Риторичне запитання «Ви знаєте, як сплять старі гаї?» поставив 

А    Павло Тичина 

Б Андрій Малишко 

В Дмитро Павличко 

Г Володимир Сосюра 

Д Василь Симоненко 

47. З-поміж перелічених імен письменників псевдонімом є 

А    Григір Тютюнник 

Б Остап Вишня 
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В Павло Тичина 

Г Володимир Сосюра 

Д Євген Маланюк 

48. Рядки: «Сто років мучених надій, / і сподівань, і вір, і крові / синів, що за любов 

тавровані, / сто серць, як сто палахкотінь...», –  належать 

А    Дмитрові Павличку 

Б    Іванові Драчу 

В    Василеві Стусу 

Г    Ліні Костенко 

Д    Євгену Маланюку 

49. «Елліном, схимником і Гогеном» Євген Маланюк  назвав        

А   Павла Тичину   

Б    Андрія Малишка 

В    Володимира Сосюру  

Г    Максима Рильського  

Д    Миколу Хвильового  

50. Літературне об'єднання українських письменників у еміграції, що діяло після 

Другої світової війни 

А МУР 

Б «МАРС» 

В «Празька школа» 

Г ВАПЛІТЕ 

Д ВУСПП 

 51.  Слова пісні «За Україну», що стала народною, написав: 

За Україну, з вогнем завзяття, 

Рушаймо, браття, всі вперед! 

Слушний час кличе нас – 

Ну ж бо, враз 

Сповнять святий наказ! 

За Україну, за її волю, 

За честь, за славу, за народ! 

      А М. Рильський 

      Б М. Вороний 

      В М. Хвильовий 
      Г В. Сосюра  

52. Головна думка історичної пісні «Зажурилась Україна, бо нічим прожити» 

найповніше виражене в рядках 

А Зажурилась Україна бо нічим прожити… 

Б Годі тобі, пане-брате, ґринджоли малювати… 

В Бери шаблю гостру, довгу Та йди воювати! 

Г Дамо тому стиха лиха Та вражому турку! 

Д Ой щоб слава не пропала Проміж козаками. 

У завданнях 53–55 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, 
доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте 
позначки в таблицях відповідей.  
53. Установіть відповідність між назвою та автором твору 

Назва твору 

1 «Всякому місту – звичай і права» 

2 «Тигролови» 

3 «Мина Мазайло» 

4 «На колимськім морозі калина» 

5  

 

 

Автор твору 

А    Микола Куліш 

Б    Василь Стус 

В    Марко Вовчок 

Г    Іван Багряний 

Д    Григорій Сковорода 
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54. Установіть відповідність між назвою та часом написання твору 

Назва твору Час написання твору 
1     «Інститутка» А    XII ст. 

2     «Слово про похід Ігорів» Б    XVII ст. 

3     «Бджола та Шершень» В    XVIII ст. 

4     «Лебеді материнства» Г    XIX ст. 

 Д    XX ст. 

 

 

55. Установіть відповідність між автором і персонажем твору 

 Автор твору  

е 

Персонаж твору 
1 Панас Мирний А Медвин 

2 Іван Багряний Б Чіпка 

3 Іван Карпенко-Карий В Кирило Тур 

4 Пантелеймон Куліш Г Феноген 

  Д Андрій Катранник 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      
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ДЛЯ НОТАТКІВ 


