


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

(на основі базової загальної середньої освіти) 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Мова належить до визначальних ознак сучасної людини, оскільки є 
засобом і матеріалом формування й становлення особистості, її інтелекту, 
волі, почуттів. Мова – це безперервний процес пізнання світу, його освоєння 
людиною, засіб спілкування, передавання й збагачення досвідом. Саме тому 
мовна компетентність індивідуума така важлива. 

Програму з української мови для вступників коледжу розроблено з 
урахуванням чинних програм з української мови для 5-9 класів. 

На екзамені з української мови абітурієнти повинні: 
знати: правила української орфографії та пунктуації. 
вміти:  
– правильно й охайно писати слова та релевантно застосовувати 

вивчені орфографічні правила, пам’ятати написання словникових слів;  
– правильно ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих 

правил пунктуації; 
– належно оформляти роботу.  
 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ  
 

Склад лексики сучасної української літературної мови за 
походженням 

Власне українські слова. Синонімічне багатство мови. Загальні відомості 
про лексичне значення слова, синоніми, антоніми, омоніми, пряме і 
переносне значення слова; особливості власне української лексики в 
порівнянні із запозиченнями. 

 

Загальні відомості про українську фразеологію 

 Роль фразеологізмів у мовленні: фразеологізми та їхні різновиди 
(синонімічні, антонімічні). 

 
Фонетика. Графіка 

Уподібнення приголосних звуків.  
Спрощення в групах приголосних.  
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.  

 
Словотвір 

Відомості про основу слова і закінчення змінюваних слів, про корінь, 
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префікс, суфікс і закінчення як значущі частини слова; вивчені орфографічні 
правила. 
Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників. 
Складні слова, їх правопис.  
Сполучні голосні [о], [е] у складних словах.  
Правила переносу складних слів з рядка в рядок (односкладові частини 

складноскорочених слів та ініціальні й комбіновані абревіатури). 
 

 
Морфологія 

– Іменник 

Особливості вживання та написання відмінкових форм.  
Букви -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників другої відміни.  
Відмінювання іменників, що мають лише форму множини.  
Невідмінювані іменники в українській мові.  
Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.   

– Прикметник 

Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників. 
Особливості відмінювання прикметників (тверда й м’яка групи).  
Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.  

– Числівник 

Особливості відмінювання кількісних та порядкових  числівників. 
Числівники прості, складні й складені, їх правопис. 

– Займенник 

Творення й правопис неозначених і заперечних займенників. 
– Дієслово 

Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та 

майбутнього часу.  
Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого 
часу.  
Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот.  
Творення дієприслівників доконаного й недоконаного виду.  
Дієприслівниковий зворот.  

– Прислівник 

Зміни приголосних при творенні прислівників вищого та найвищого ступенів 
порівняння.  
Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і 
дієприкметників.  
Написання прислівників разом і через дефіс.  

– Прийменник 

Непохідні й похідні прийменники. 
Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс. 

– Сполучник  
Види сполучників за будовою, походженням.  
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Використання  сполучників у простому і складному реченнях: сполучники 
сурядності й підрядності.  

– Частка  
Правопис часток не і ні з різними частинами мови. 
Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки. 

– Вигук  
Групи вигуків за значенням. 
Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках. 
 

 

Пунктуація 
Поняття про синтаксис та його основні одиниці: найважливіші 

відомості з синтаксису й пунктуації, основні одиниці синтаксису.  
Речення та його інтонаційне оформлення. Розділові знаки в кінці 
речення. 
Прості двоскладні та односкладні речення: будова простого 

двоскладного речення, види односкладних речень. 
Тире між підметом і присудком: правила використання, а також 

випадки, коли не ставиться тире між підметом і присудком.  
Розділові знаки при прикладці: правила відокремлення прикладки за 

допомогою дефіса коми чи тире; визначення прикладки.  
Однорідні члени речення: відомості про однорідні члени речення: 

правила вживання розділових знаків при однорідних членах речення.  
 Розділові знаки при відокремлених членах речення: які члени речення 

називаються відокремленими та уточнюючими: використання розділових 
знаків при відокремлених та уточнювальних членах речення.  

Звертання: непоширені й поширені звертання; розділові знаки при 
звертанні.  

Вставні слова та вставлені конструкції: відомості про вставні слова 
(словосполучення та речення); найчастіше вживані вставні слова й 
словосполучення; пунктуаційні правила оформлення вставних слів 
(словосполучень та речень) та вставлених конструкцій.  

Типи складних речень. Відомості про складне речення, види складних 
речень (сполучникові і безсполучникові), засоби зв'язку між частинами 
складного речення. 

Особливості будови складносурядного речення; правила розстановки 
розділових знаків між простими реченнями в складносурядному.  

Складнопідрядні речення: відомості про складнопідрядні речення (у 
тому числі з кількома підрядними); види підрядних речень; правила 
вживання розділових знаків між частинами складнопідрядного речення.  

Безсполучникові складні речення. Складні речення з різними видами 
зв'язку:відомості про безсполучникові складні речення та про будову 
складного речення з різними видами зв'язку: правила вживання розділових 
знаків між частинами таких речень.  
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Способи відтворення чужого мовлення. Розділові знаки при прямій і 
непрямій мові. Речення з прямою мовою. Слова автора. Заміна прямої мови 
непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог.  

 

Орфографія 
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в 

коренях слів.  
Сполучення йо, ьо.  
Правила вживання м’якого знака.  
Правила вживання апострофа.  
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу 

однакових приголосних звуків.  
Правопис префіксів і суфіксів.  
Правопис великої літери.  
Лапки у власних назвах.  
Написання слів іншомовного походження.  
Основні правила переносу слів з рядка в рядок.  
Написання складних слів разом і через дефіс.  
Правопис н та нн у прикметниках і дієприкметниках, не з різними 

частинами прислівникового типу.  
Написання разом і через дефіс (прислівників, службових частин мови, 

вигуків).  
 

Критерії оцінювання орфографічних 
і пунктуаційних умінь 

 

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної 
грамотності є текстуальний диктант.  

Для вступного диктанту добираються тексти, максимально насичені 
вивченими орфограмами й пунктограмами. За метою висловлювання це 
можуть бути тексти-розповіді, описи чи міркування. Проте частіше це тексти 
комбінованого типу, у яких органічно поєднуються елементи всіх типів з 
монологічною та діалогічною формою викладу. Диктанти адаптовано до 
чинного правопису сучасної української мови й методичних вимог 
навчальної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних 
закладів.  

Диктанти дібрані відповідно до основних правил орфографії та 
пунктуації. У них враховані такі вимоги: відображення рівня розвитку 
сучасної української мови; насиченість орфограмами та пунктограмами, 
різноманітною лексикою і стилістичними засобами, передбаченими 
програмою; відповідність нормам літературної мови. Тексти 
характеризуються відносною цілісністю й завершеністю, загальнозрозумілі 
для користувачів української мови. Письмова робота з української мови у 
вигляді диктанту надає можливість об'єктивно перевірити писемну 
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(орфографічну й пунктуаційну) грамотність абітурієнтів. Обсяг текстів 
диктантів становить 170-180 слів з урахуванням як самостійних, так і 
службових частин мови. Диктант триває одну астрономічну годину. 

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв: 
-орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 
-помилка в одному й тому ж слові, яке повторюється в диктанті кілька 

раз, вважається однією помилкою; помилки на одне правило, але в різних 
словах вважаються різними помилками; 

-негрубими вважаються такі помилки: повторення тієї ж літери в слові; 
поодинокі випадки недописування літери в кінці слова (не за правилом); двічі  
написане слово в реченні.  

-дві негрубі помилки прирівнюються до однієї помилки; 
-чотири виправлення (неправильне написання на правильне) 

прирівнюються до однієї помилки; 
-орфографічні та пунктуаційні помилки на невивчені правила 

виправляються, але не враховуються (якщо вони не були виписані на дошку 
під час диктанту). 

Диктант оцінюється в балах. 
При оцінюванні слід брати до уваги, що: 
-усі орфографічні помилки вважаються грубими; 
-1-2 пунктуаційні помилки прирівнюються до 1 орфографічної; 
-помилки на заміну букв українського алфавіту, пропуск, перестановку 

букв вважаються однією негрубою, 3 помилки – однією грубою 
(прирівнюються до однієї орфографічної); 

2 виправлення прирівнюються до однієї негрубої помилки; 
-орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, які не вивчалися, 

виправляються, але не враховуються при оцінюванні диктанту, крім 
випадків, коли слова були записані на дошці, а пунктограми продиктовані. 

При перевірці враховується факт тимчасової варіантності деяких 
правил за двома редакціями українського правопису: Український правопис 

(4-те вид., випр. й доп. Київ: Наукова думка, 2017) та Український правопис, 
схвалений Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 
р.).  
 

 

Рівень Бали Кількість помилок 

І 
Початковий 

100             15 і більше 

100             13-14 

     110             11-12 

ІІ 
Середній 

120             9-10 

     130             7-8 

     140             5-6 
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ІІІ 
Достатній 

150             4 

      160             3 

      170             2 

ІV 
Високий 

      180                       1 

  190 
1 негруба помилка або 2-3   

виправлення 

      200             –– 
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