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ПРОГРАМА
та методичні рекомендації вступного випробування
з української мови
для вступників до коледжу
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
кваліфікованого робітника

ЗМІСТ
1. Пояснювальна записка.
2. Цілі навчального предмета: абітурієнт повинен знати і уміти.
3. Зміст програми для вступного екзамену.
4. Критерії оцінювання навчальних досягнень.
5. Нормативи оцінювання тесту.
6. Список рекомендованої літератури.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму для вступного екзамену розроблено на основі Програми
зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури з
урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства
освіти і науки України № 1/11-6611 від 23.12.2004) та програм для профільного
навчання учнів 10-11 класів (рівень стандарту, наказ Міністерства освіти і науки
України № 1021 від 28.10.2010).
Матеріал програми з української мови розподілено за такими розділами:
“Фонетика. Графіка”, “Лексикологія. Фразеологія”, “Будова слова. Словотвір”,
“Морфологія”, “Синтаксис”, “Стилістика”, “Орфоепія”, “Орфографія”, “Розвиток
мовлення.
Мета й завдання вивчення української мови визначені державною програмою
з української мови, яка водночас визначає основний зміст навчання і вимоги та
критерії оцінювання його результатів.
Основна мета вивчення української мови у закладах освіти України на
сучасному етапі полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної
особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано
користуватися засобами державної мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах
мовленнєвої діяльності.

ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
Вимоги до знань та умінь з української мови:
• знати зміст мовних понять і термінів;
• знати мовні явища, закономірності, правила орфографії та пунктуації;
• лінгвістика тексту;
• значення мовних одиниць та особливості їх функціонування;
• уміти розпізнавати мовні явища й закономірності;
• аналізувати, групувати, класифікувати, систематизувати мовні явища;
• установлювати причинно-наслідкові зв’язки мовних явищ;
• визначати істотні ознаки мовних явищ;
• відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від помилкових;
• аналізувати текст: його зміст, структуру й призначення;
• розуміти значення й особливості функціонування мовних одиниць;
• створювати власні висловлювання з певною комунікативною метою;
• виражати мовними засобами свій духовний світ, популяризувати українською
мовою цінності української та світової культури.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ДЛЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
1.1 Фонетика. Графіка
Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які, дзвінкі і глухі.
Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.
Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й ненаголошені склади. Уподібнення
приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Найпоширеніші випадки
чергування голосних і приголосних звуків.
1.2 Лексикологія. Фразеологія
Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне
значення слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Загальновживані слова. Професійна,
діалектна, розмовна лексика. Терміни. Застарілі й нові слова. Нейтральна й емоційно
забарвлена лексика. Фразеологізми. Приказки, прислів'я, афоризми. Типи словників.
1.3 Будова слова. Словотвір
Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова. Словотвір.
Твірні основи при словотворенні. Основа похідна й непохідна. Основні способи
словотворення в українській мові.
1.4 Морфологія
Іменник як частина мови. Іменники власні й загальні, істоти й неістоти. Рід,
число, відміни, відмінки іменників. Особливості вживання й написання відмінкових
форм. Особливості творення іменників.
Прикметник як частина мови. Розряди прикметників за значенням. Ступені
порівняння якісних прикметників. Повні та короткі форми якісних прикметників.
Особливості відмінювання прикметників (тверда та м'яка групи). Творення
прикметників. Перехід прикметників в іменники.
Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням. Групи
числівників за будовою. Відмінювання кількісних числівників. Порядкові
числівники, особливості їх відмінювання. Творення числівників.
Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням. Особливості їх
відмінювання. Творення займенників.
Дієслово як частина мови. Вид, час, спосіб дієслова. Особові й числові форми.
Дієслова І і II дієвідміни. Родові й числові форми дієслів.
Дієприкметник як особлива форма дієслова. Активні та пасивні
дієприкметники. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот.
Безособові форми на -но, -то.
Дієприслівник як особлива форма дієслова. Дієприслівники доконаного й
недоконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот.
Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням. Ступені
порівняння прислівників.
Прийменник як службова частина мови. Групи прийменників за походженням.
Групи прийменників за будовою. Зв'язок прийменника з непрямими відмінками
іменника.
Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і
синтаксичною роллю, уживанням і будовою.

Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням.
Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням. Значення вигуків.
Звуконаслідувальні слова.
1.5 Синтаксис
Словосполучення і речення. Підрядний і сурядний зв'язок між словами та
частинами складного речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Типи
словосполучень за морфологічним вираженням головного слова. Словосполучення
непоширені й поширені.
Речення. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні. Види речень за
метою висловлювання, емоційним забарвленням, будовою, складом граматичної
основи,
наявністю
другорядних
членів,
необхідних
членів
речення,
ускладнювальних засобів.
Просте двоскладне речення. Підмет і присудок. Способи вираження підмета.
Типи присудків. Способи вираження простого дієслівного присудка. Основні
функції та способи вираження компонентів складеного присудка.
Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні.
Означення узгоджене й неузгоджене. Прикладка як різновид означення. Додаток.
Типи обставин за значенням. Способи вираження означень, додатків, обставин.
Порівняльний зворот.
Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи
односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена.
Речення з однорідними членами. Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними
членами. Речення зі звертанням. Речення зі вставними словами, словосполученнями,
реченнями, їх значення. Речення з відокремленими членами.
Складне речення. Ознаки складного речення. Засоби зв'язку простих речень у
складному.
Типи складних речень за способом зв'язку їх частин. Сурядний і підрядний
зв'язок між частинами складного речення.
Складносурядне речення. Єднальні, протиставні та розділові сполучники в
складносурядному реченні. Смислові зв'язки між частинами складносурядного
речення.
Складнопідрядне речення. Головне й підрядне речення. Підрядні сполучники та
сполучні слова як засоби зв'язку у складнопідрядному реченні. Основні види
підрядних речень. Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх типи за
характером зв'язку між частинами.
Безсполучникове складне речення. Типи безсполучникових складних речень за
характером смислових відношень між складовими частинами-реченнями.
Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку.
Способи відтворення чужого мовлення. Пряма й непряма мова. Речення з
прямою мовою. Слова автора. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид
прямої мови. Діалог.
1.6
Лінгвістика тексту
Складне синтаксичне ціле, його основні ознаки. Абзац. Види й засоби
міжфразового зв'язку. Актуальне членування речення: «дане» й «нове».
1.7
Стилістика
Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції.

1.8
Орфоепія
Вимова голосних (наголошених і ненаголошених). Вимова приголосних звуків.
Вимова слів з апострофом.
1.9
Орфографія
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях
слів. Спрощення в групах приголосних. 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. Позначення чергування приголосних звуків на письмі.
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 складноскорочених слів. Написання чоловічих і
жіночих імен по батькові, прізвищ. Правопис відмінкових закінчень іменників,
прикметників. Правопис н та нн у прикметниках, дієприкметниках і прислівниках,
не, ні з різними частинами мови. Особливості написання числівників і займенників.
Написання окремо (сполучень прислівникового типу), разом і через дефіс
(прислівників, службових частин мови, вигуків).
1.10 Пунктуація
Розділові знаки в кінці речення. Розділові знаки в простому й складному
реченнях.
1.11 Розвиток мовлення
Види мовленнєвої діяльності. Адресант і адресат мовлення. Монологічне й
діалогічне мовлення. Усне й писемне мовлення. Основні правила спілкування. Тема
й основна думка висловлення. Вимоги до мовлення. Текст, поділ тексту на абзаци,
мікротеми. Мовні засоби зв'язку речень у тексті. Типи мовлення. Структура
розповіді, опису, роздуму.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Тест складається з 35 завдань закритої форми з української мови. Неправильно
позначені та підчищені відповіді у бланку відповідей вважатимуться помилкою.
Результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, зазначених у
бланку. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми. Час
виконання – 90 хвилин.
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