
 

 

 



 

 

 



1. Пояснювальна записка 

   Абітурієнти, які вступають на навчання, повинні пройти співбесіду. 
Метою співбесіди є визначення здатності абітурієнта виконувати освітньо-
професійну програму підготовки, зокрема: 

 визнати єдині вимоги до співбесіди з сучасної української літературної мови 
для абітурієнтів; 

 перевірити теоретичні знання з найважливіших тем інших лінгвістичних курсів; 
 допомогти абітурієнтам на заключному етапі навчання зосередити увагу на 

систематизації й повторенні найважливішого з опрацьованого матеріалу. 
 
   Співбесіда передбачає виконання певних завдань, під час яких необхідно 
визначити: 

 рівень базової підготовки вступників (знання теоретичного матеріалу з 
української мови, вміння розмежовувати частини мови, члени речення, 
визначати відмінності у вияві спільних граматичних категорій у різних 
частинах мови; особливості словозміни частин мови; аналізувати структуру 
речень);  

  ступінь готовності до майбутнього навчання; 
 практичні навички синтаксичного, лексичного, фонетичного, морфологічного 

розбору. 
   Співбесіда з української мови складається з таких частин: 

- теоретичні знання з основ українського мовознавства; 
- виконання практичних завдань. 

    До програми включені найважливіші теми з таких розділів сучасної 
української мови: фонетики, орфоепії, орфографії, графіки, лексикології, 
лексикографії, фразеології, морфеміки, словотвору, морфології, 
синтаксису, пунктуації. З названих розділів подаємо питання, які сприяють 
свідомому і глибокому засвоєнню основного курсу – курсу сучасної української 
мови. 
   До програми подано список рекомендованої літератури. 

  Отже, подана програма складена з урахуванням тих вимог, які повинні 
бути поставлені абітурієнту на співбесіді, аби виявити наскільки 
різнобічними і глибокими є його знання з усіх розділів української мови. 

2.   Орієнтовний перелік питань до співбесіди 
1. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.  

          Алфавіт. Наголос. Співвідношення звуків і букв. Основні випадки 
уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Основні 
випадки чергування у-в, і-й. Правопис літер, що позначають ненаголошені 
голосні [е],[и], [о] в коренях слів. Сполучення йо, ьо. Правила вживання м 
’якого знака (знака м ’якшення). Пра-вила вживання апострофа. Подвоєння 
букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових 
приголосних звуків. Правопис префіксів і суфіксів. Найпоширеніші випадки 
чергування голосних і приголосних звуків. Правопис великої літери. Лапки у 



власних назвах. Написання слів іншомовного походження. Основні правила 
переносу слів з рядка врядок. Написання найпоширеніших складних слів разом 
і через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Правопис відмінкових 
закінчень іменників, прикметників. Правопис н та нн у прикметниках і 
дієприкметниках, не з різними частинами мови. 

     Вступники повинні вміти:  

Розташовувати слова за алфавітом; наголошувати слова відповідно до 
орфоепічних норм (згідно 3 додатком); визначати звукове значення букв у 
словах; розпізнавати явища уподібнення й спрощення приголосних звуків, 
основні випадки чергування голосних і приголосних звуків, чергування у-в, і-й; 
розпізнавати вивчені орфограми; правильно писати слова з вивченими 
орфограмами, знаходити й виправляти орфографічні помилки на вивчені 
правила. 

2. Лексикологія. Фразеологія. 

    Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та 
переносне значення слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми. Лексика 
української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні 
запозичення з інших мов. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, 
розмовна лексика. Терміни. Застарілі й нові слова (неологізми). Нейтральна й 
емоційно забарвлена лексика.  Поняття про фразеологічні одиниці. 

   Вступники повинні вміти:  

   Пояснювати лексичні значення слів; добирати до слів синоніми й антоніми та 
використовувати їх у мовленні; уживати слова в переносному значенні; 
знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні вивчені групи слів за 
значенням (омоніми, синоніми, антоніми,пароніми); пояснювати значення 
фразеологізмів,правильно й комунікативно доцільно використовувати їх у 
мовленні. 

3. Будова слова. Словотвір 

   Будова слова. Спільнокореневі слова й форми того самого слова 

   Вступники повинні вміти:  

   Визначати значущі частини й закінчення слова; розрізняти форми слова й 
спільнокореневі слова, правильно вживати їх у мовленні. 

 

4.   Морфологія 

4.1. Іменник 

      Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 
Іменники власні та загальні, істоти й неістоти. Рід іменників: чоловічий, 
жіночий, середній. Число іменників. Відмінювання іменників. Незмінювані 



іменники в українській мові. Написання й відмінювання чоловічих і жіночих 
імен по батькові. Кличний відмінок іменників (на прикладі етикетних формул 
звертань пане полковнику, сестро Олено, друже Сергію, Інно Вікторівно і под.) 

    Вступники повинні вміти:  

    Розпізнавати іменники; визначати належність іменників до певної групи за 
їхнім лексичним значенням, уживаністю в мовленні; правильно відмінювати 
іменники, відрізняти правильні форми іменників від помилкових; 
використовувати іменники в мовленні, послуговуючись їхніми виражальними 
можливостями. 

4.2 Прикметник 

    Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 
роль. Розряди прикметників за значенням (якісні, відносні, присвійні). 
Відмінювання прикметників. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий 
і найвищий, способи їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів 
порівняння прикметників. 

    Вступники повинні вміти: 

    Розпізнавати й відмінювати прикметники; визначати розряди прикметників 
за значенням; утворювати форми ступенів порівняння якісних прикметників; 
відрізняти правильні форми прикметників від помилкових. 

4.3  Числівник 

    Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 
роль. Типи відмінювання кількісних числівників. Порядкові числівники, 
особливості їх відмінювання. Особливості правопису числівників. Узгодження 
числівників з іменниками. Уживання числівників для позначення часу й дат 

   Вступники повинні вміти:  

   Розпізнавати й відмінювати числівники; відрізняти правильні форми 
числівників від помилкових; правильно використовувати їх у мовленні; 
визначати сполучуваність числівників з іменниками; правильно утворювати 
форми числівників для позначення часу й дат. 

4.4  Займенник 

   Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 
роль. Відмінювання займенників. Правопис неозначених і заперечних 
займенників. 

    Вступники повинні вміти:  

   Розпізнавати й відмінювати займенники; відрізняти правильні форми 
займенників від помилкових, правильно використовувати їх у мовленні; 
правильно писати неозначені й заперечні займенники. 



4.5 Дієслово 

    Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 
Вид , форми дієслова. Дієвідмінювання. Дієприкметник як особлива форма 
дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 
Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими 
зворотами. Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання 
активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Правопис 
відмінкових закінчень дієприкметників. Обмеженість уживання форм актив-
них дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх 
заміни. Безособові дієслівні форми на -но, -то. Правопис суфіксів 
дієприкметників. -Н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках 
дієприкметникового походження. Не з дієприкметниками. Дієприслівник як 
особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична 
роль. Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому 
звороті й одиничному дієприслівникові.Вид і час дієприслівників. 
Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення. Не з 
дієприслівниками. 

    Вступники повинні вміти: 

    Розпізнавати дієслова, особливі форми дієслова, безособове дієслово; 
визначати види, час. 

4.6   Прислівник 

    Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 
роль. Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий. Зміни приголосних 
при творенні прислівників вищого та найвищого ступенів порівняння. 
Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників. 
Написання разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень 
прислівникового типу 

Вступники повинні вміти:  

   Розпізнавати прислівники, визначати їхню синтаксичну роль, ступені 
порівняння прислівників; відрізняти правильні форми ступенів порівняння 
прислівників від помилкових; правильно писати прислівники й сполучення 
прислівникового типу. 

4.6   Службові частини мови 

   Прийменник як службова частина мови. Зв ’язок прийменника з непрямими 
відмінками іменника. Правопис прийменників. Сполучник як службова частина 
мови. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні й 
підрядні. Групи сполучників за вживанням (одиничні, парні, повторювані) та за 
будовою (прості, складні, складені). Правопис сполучників. Розрізнення 
сполучників та інших співзвучних частин мови. Частка як службова частина 
мови. Правопис часток. 



Вигук як частина мови. Правопис вигуків. 

   Вступники повинні вміти:  

    Розпізнавати прийменники, визначати їхні морфологічні ознаки; правильно й 
комунікативно доцільно використовувати прийменники в мовленні. 
Розпізнавати сполучники, визначати групи сполучників за значенням 
ісинтаксичною роллю, за вживанням інших співзвучних частин мови; 
правильно й комунікативно доцільно використовувати сполучники в мовленні. 
Розпізнавати частки; правильно писати частки; відрізняти сполучники. 
Розпізнавати вигуки й правильно їх писати. 

5.   Синтаксис. Пунктуація. 

   Словосполучення й речення. Словосполучення. Будова й види 
словосполучень за способами вираження головного слова. Речення. Речення 
прості й складні, двоскладні й односкладні. Граматична помилка та її умовне 
позначення. 

    Вступники повинні вміти:  

    Розрізняти словосполучення й речення, сурядний і підрядний зв ’язок між 
словами й частинами складного речення. Розрізняти речення різних видів: за 
метою висловлювання, за емоційним забарвленням, за будовою, складом 
граматичної основи, за наявністю другорядних членів, за наявністю необхідних 
членів речення, за наявністю ускладнювальних засобів (однорідних членів 
речення, звертань; вставних слів, словосполучень, речень; відокремлених 
членів речення). 

5 .1    Просте речення. 

     Односкладне речення. Односкладні прості речення з головним членом у 
формі присудка (означено-особові, узагальнено-особові, неозначено-особові, 
безособові) і підмета (називні). Односкладне речення як частина складного 
речення. Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях. 

    Двоскладне речення. Головні й другорядні члени речення. Підмет і присудок. 
Способи вираження підмета. Простий і складений присудок (іменний і 
дієслівний). Способи вираження присудка. Тире між підметом і присудком. 
Узгодження головних членів речення. Речення поширені й непоширені. 
Порядок слів у реченні. Логічний наголос. Означення, додаток й обставини як 
другорядні члени речення. Прикладка як різновид означення. Написання 
непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки. Види 
обставин (за значенням), способи вираження їх. Порівняльний зворот. 
Виділення порівняльних зворотів комами. 

 

   Вступники повинні вміти: 



   Визначати структуру простого двоскладного речення, особливості зв ’язку 
між підметом і присудком; правильно й комунікативно доцільно 
використовувати прості речення. Правильно вживати тире між підметом і 
присудком. Розпізнавати види другорядних членів; правильно й комунікативно 
доцільно використовувати виражальні можливості другорядних членів речення 
в мовленні. 

5.2   Просте ускладнене речення. 

    Речення з однорідними членами. Речення зі звертаннями, вставними словами 
(словосполученнями, реченнями). Речення з відокремленими членами. 
Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним 
зв’язком). Поширені й непоширені однорідні члени речення. Смислові 
відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, 
розділові). Кома між однорідними членами речення. Речення з кількома рядами 
однорідних членів. Однорідні й неоднорідні означення. Узагальнювальні слова 
в реченнях з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних 
словах у реченнях з однорідними членами. 

    Вступники повинні вміти:  

   Розпізнавати просте речення з однорідними членами; звертаннями; вставними 
словами, словосполученнями й реченнями; відокремленими членами 
(означеннями, прикладками, додатками, обставинами), зокрема уточню-
вальними; правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні 
можливості таких речень у мовленні; правильно розставляти розділові знаки в 
них 

5.3  Способи відтворення чужого мовлення . Пряма й непряма мова. 

   Заміна прямої мови непрямою. Цитата як спосіб передачі чужої мови. Діалог. 
Розділові знаки при прямій мові й діалозі. 

   Вступники повинні вміти:  

   Замінювати пряму мову непрямою; правильно й доцільно використовувати в 
тексті пряму мову й цитати; правильно вживати розділові знаки в конструкціях 
із прямою мовою, цитатою та діалогом. 

5.4  Складне речення, його ознаки. 

   Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком. 
Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку між його частинами. 
Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки 
між частинами складносурядного речення. 

   Вступники повинні вміти:  

    Розпізнавати складні речення різних типів, визначати їхню структуру, види й 
засоби зв ’язку між простими реченнями; добирати й конструювати складні 
речення, що оптимально відповідають конкретній комунікативній меті; 



розпізнавати складносурядні речення; комунікативно доцільно 
використовувати їхні виражальні можливості в мовленні; правильно ро-
зставляти розділові знаки в складносурядному реченні. 

5.5   Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. 

   Підрядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях. Основні 
види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними 
підрядними частинами (способу дії й ступеня, порівняння, місця, часу, 
причини, наслідку, мети, умови, допусту). Розділові знаки між частинами 
складнопідрядного речення. Складнопідрядне речення з кількома підрядними 
частинами. Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома 
підрядними частинами. 

   Вступники повинні вміти:  

   Розпізнавати складнопідрядні речення, визначати їхню будову, зокрема 
складнопідрядних речень з кількома підрядними; визначати основні види 
підрядних частин, типи складнопідрядних речень за характером зв ’язку між 
частинами; правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні 
можливості складнопідрядних речень різних типів у процесі спілкування; пра-
вильно розставляти розділові знаки в складнопідрядному реченні. 

5.6   Безсполучникове складне речення. 

   Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. 
Розділові знаки в безсполучникових реченнях. 

   Вступники повинні вміти:  

   Розпізнавати безсполучникові складні речення;правильно й комунікативно 
доцільно використовувати виражальні можливості безсполучникових складних 
речень у мовленні; правильно розставляти розділові знаки в них. 

5.7  Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового 
зв’язку. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового 
й безсполучникового зв’язку. 

    Вступники повинні вміти:  

    Розпізнавати складні речення з різними видами сполучникового й 
безсполучникового зв ’язку; будувати схему речення. 

6.  Стилістика. 

   Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, 
публіцистичний), їхні основні ознаки, функції. 

   Вступники повинні вміти: 



   Розпізнавати стилі мовлення, визначати особливості кожного з них; 
користуватися різноманітними виражальними засобами української мови в 
процесі спілкування для оптимального досягнення мети спілкування. 

                           3. Критерії оцінювання знань абітурієнтів 

Загальні положення 
   Даний комплекс нормативних критеріїв містить у собі головні вимоги щодо 
оцінки рівня базової підготовки абітурієнта з дисципліни «Українська мова». 
Рівень підготовки вступників оцінюється за 45- бальною системою. 

 
Критерії оцінювання 

 
   Високий рівень(31-45 балів). Абітурієнт вільно володіє навчальним 
матеріалом на підставі вивченої основної та додаткової літератури, 
аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання 
індивідуальних  завдань при самостійній роботі. 
  Достатній рівень(21-30 балів). Абітурієнт володіє певним обсягом 
навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань 
та вмінь для формулювання висновків, допускає несуттєві неточності. 
  Середній рівень(11-20 балів). Абітурієнт володіє навчальним матеріалом на 
репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 
використовувати знання у стандартних ситуаціях. 
  Низький рівень(6-10 балів). Абітурієнт володіє навчальним матеріалом 
поверхово й фрагментарно. 
  Незадовільний рівень(0-5 балів). Абітурієнт не володіє навчальним 
матеріалом. 
 

4. Навчально-методична література 
 

1. Білоусенко П.І., Бойко Л.П., Денисенко Л.П. та ін. Мовний розбір на 
вступному іспиті / П.І.Білоусенко, Л.П.Бойко, Л.П.Денисенко, Н.О.Зубець, 
Л.І.Кучеренко, С. В. Сабліна, Л. М. Стовбур. - Запоріжжя: ЗНУ, 2006. 

2. Гнатюк Л.П., Бас-Кононенко О.В. Українська мова: Навчальний посібник. - 
4- те вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2006. 

3. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник - 
К.:Вища школа, 2007. 

4. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. Українська мова: Навчальний 
посібник. -К .: Либідь, 1998. 

5. Орфографія української мови: Просто про складне / Радченко І. - К.: 
Шкільний світ, 2008. 

6. Плющ М.Я., Гринас Н.Я. Граматика української мови в таблицях: 
Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 2004. 



7. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Ін-
т української мови. - 4-те вид., випр. й доп. - К.: Наукова думка, 2007. 

8. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. - К.: Освіта, 2002.            

9. Бурячок А.А. Орфографічний словник. – К., 1995. 

10.Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985. 

11.Головащук С.І. Орфографічний словник. – К., 1994. 

12.Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К., 1995.  
 
13. Горпинич В.О. Українсько-російський орфографічний словник. – 
Дніпропетровськ, 1998. 
 
14.Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К., 
1986. 
 
15. Зубков М. Сучасний російсько-український і українсько-російський 
словник. – Харків, 2000. 
 
16.Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К., 
1993. 

 

 

 
 


