Програма розрахована для здобуття фахової перед вищої освіти для:
осіб, які здобули базову середню освіту – для здобуття освітньо- професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра за денною (дуальною) формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної
середньої освіти професійного спрямування;
осіб, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту);
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітньо-професійний ступінь
фахового молодшого бакалавра;
осіб, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.
Вступне випробування (індивідуальна усна співбесіда) складається з одного предмету, а саме
української мови.
Пояснювальна записка
Мова належить до найважливіших ознак людини. Вона є засобом і матеріалом формування й становлення
особистості людини, її інтелекту, волі, почуттів та формою буття. Мова – це безперервний процес пізнання світу,
його освоєння людиною. Мова є засобом спілкування між людьми, передавання власного досвіду іншим і
збагачення досвідом інших.
Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах
суспільного життя. Оволодіння українською мовою сприяє залученню до надбань культури українського народу,
виробляє почуття впевненості у власних силах, допомагає свідомо мотивувати вибір майбутньої професії.
Досконале володіння державною мовою – важлива умова формування особистості майбутнього молодшого
спеціаліста, становлення його високодуховного, національно зорієнтованого світогляду як запоруки професійної
кар’єри, передумови формування фахової компетенції. Найважливішим завданням освіти в Україні на сучасному
етапі є прилучення молоді до національної культури на основі рідної мови.
У програмі ураховано державний статус української мови, її суспільні функції, взято до уваги специфіку
навчального предмета, що має виразні інтегративні функції, здатність справляти різнобічний навчальний,
розвивальний і виховний впливи на абітурієнтів, сприяти формуванню особистості, готової до активної творчої
діяльності у всіх сферах життя демократичного суспільства.

Основна мета вивчення рідної мови полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної
особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доречно користуватися засобами рідної мови
– її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто
забезпечує належний рівень комунікативної компетенції. Зазначена мета передбачає здійснення навчальної,
розвивальної і виховної функцій освітнього змісту навчального предмета.
Учасники вступних випробувань повинні знати та вміти:

правильно писати слова з вивченими орфограмами;

знаходити й виправляти орфографічні помилки;

визначати в словах дзвінкі, глухі, тверді, м’які, шиплячі приголосні;

визначати звукове значення букв у слові;

визначати спосіб творення слів;

знати лексикологію української мови;

розрізняти синоніми, омоніми, антоніми, пароніми, однозначні та багатозначні слова, пряме й
переносне значення слів;

розуміти і пояснювати образне значення фразеологізмів;

застосовувати морфологічні норми української мови;

вміти ставити розділові знаки за допомогою вивчених правил у простих та складних реченнях;

дотримуватися норм мовленнєвого етикету.
Програма складається із пояснювальної записки, змісту дисципліни і рекомендованої основної та додаткової
літератури.
Результати вступних випробувань для абітурієнтів, оцінюються за шкалою 100-200 (з кроком в один
бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). Перший – тестове
оцінювання. Варіанти завдань для вступних випробувань передбачають виконання тестів з одним варіантом
правильної відповіді. Та другий етап – усна співбесіда за програмовими питаннями.
Критерії оцінювання знань абітурієнтів з української мови:
Позитивна оцінка – 100-200 балів,
Негативна оцінка – менше 100 балів.

Тестові завдання (І етап) 1-15 містить 1 варіант правильної відповіді.
Кожний правильний варіант відповіді оцінюється в 3 бали.
Загальна кількість балів – 45 (100-145).
Усна співбесіда за програмовими питаннями (ІІ етап) в цілому оцінюється в 55 балів (146-200).
Співбесіда передбачає вільне володіння орфоепічними, орфографічними, морфологічними, лексичними,
синтаксичними, стилістичними нормами сучасної української літературної мови та можливістю наведення
прикладів до них.
0-5 балів - абітурієнт фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу; виявляє здатність
елементарно викласти думку; не може навести жодного прикладу.
6-10 балів - абітурієнт відтворює менш як половину навчального матеріалу; може дати відповідь із кількох простих
речень; не має сформованих практичних умінь та навичок.
11-15 балів - абітурієнт має недостатній рівень знань; знає близько половини навчального матеріалу, висловлювання
характеризується неповнотою і поверховістю в розкритті теми; добір слів не вдалий.
16-20 балів - абітурієнт знає більш як половину навчального матеріалу; здатний з помилками й неточностями дати
визначення понять, сформулювати правило, у прикладах робить помилки.
21-25 балів - абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, може поверхово
аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена,
добір слів не завжди вдалий.
26-30 балів абітурієнт правильно і логічно відтворює навчальний матеріал; самостійно створює достатньо повний,
зв’язний, з елементами самостійних суджень текст; уміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних
думок.
31-35 балів – знання абітурієнта є достатньо повними, він правильно застосовує вивчений матеріал у стандартних
ситуаціях, відповідь його логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями.
36-40 балів – абітурієнт володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо змінених ситуаціях. Відповідь
повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних суджень.

41-45 балів – абітурієнт володіє міцними знаннями, робить аргументовані висновки; критично оцінює окремі нові
мовні факти, явища, ідеї, наводить доречні приклади.
46-50 балів – абітурієнт володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх; уміє
застосувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності.
51-55 балів – абітурієнт має системні, дієві знання, користується широким арсеналом засобів доказів своєї думки;
вирішує складні проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу явищ.
Список рекомендованої літератури
1. Авраменко Олександр. Українська мова та література: Збірник завдань у тестовій формі. - К.:
Грамота, 2020.
2. Авраменко Олександр. Українська мова (рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів
загальної середньої освіти. – К.: Грамота, 2019.
3. Авраменко Олександр. Українська мова (рівень стандарту). Підручник для 11 класу закладів
загальної середньої освіти. – К.: Грамота, 2019.
4. Авраменко Олександр, Тищенко Оксана. Українська мова. Правопис у таблицях, тестові завдання.
К.: Книголав, 2018
5. Дияк О.В, Прудка В.М. Українська мова. Довідник для абітурієнтів та школярів.- К.: Літера ЛТД,
2011.
6. Заболотний О. В. Українська мова і література. Повний курс підготовки до ЗНО. – К.: Літера ЛТД,
2019.

7. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. - К. :Вища школа, 2008.
8. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник К. :Вища школа, 2007.
9. Орфографічний словник української мови. – К.: Довіра, 1994.
10. Словник-довідник правопису та слововживання ∕∕За ред. В.М. Русанівського. – К., 1996.
11. Словник труднощів української мови.∕ За ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 1989.
12. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису.-К.: Либідь, 2004.__
Назва розділу
Зміст мовного матеріалу

Орфографія
Наголос. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних
звуків. Основні випадки чергування у-в, і-й.
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Основні випадки чергування у-в, і-й.
Правила вживання м’якого знака. Правила вживання апострофа.
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків. Правопис префіксів. Правопис великої
літери.
Написання слів іншомовного походження. 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 і дієприкметниках, не з різними частинами мови.

Лексикологія
Лексикологія як учення про слово. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та
переносне значення слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми.
Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. Загальновживані слова.

Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання. Застарілі й нові
слова (неологізми). Нейтральна й емоційно забарвлена лексика.

Фразеологія
Поняття про стійкі сполуки слів і вирази. Фразеологізми. Приказки, прислів’я, афоризми.

Морфологія
Іменник
Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови. Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки,
синтаксична роль. Іменники власні та загальні, істоти й неістоти. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній.
Іменники спільного роду. Число іменників. Іменники, що вживаються в обох числових формах. Іменники, що мають
лише форму однини або лише форму множини.
Відмінки іменників. Відміни іменників: перша, друга, третя, четверта. Поділ іменників першої та другої відмін на
групи. 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.
Числівник
Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням:
кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) й порядкові. Групи числівників за будовою: прості й складені.
Типи відмінювання кількісних числівників: 1) один, одна; 2) два, три, чотири; 3) від п’яти до двадцяти, тридцять,
п’ятдесят ... вісімдесят; 4) сорок, дев’яносто, сто; 5) двісті – дев’ятсот; 6) нуль, тисяча, мільйон, мільярд; 7) збірні; 8)
дробові. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. Особливості правопису числівників.

Займенник

Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Співвіднесеність займенників з
іменниками, прикметниками й числівниками. Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні,
вказівні, означальні, питальні, відносні, неозначені, заперечні. Особливості їх відмінювання. Творення й правопис
неозначених і заперечних займенників.

Прикметник

Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням:
якісні, відносні та присвійні. Явища взаємопереходу прикметників з одного розряду в інший. Якісні прикметники.
Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення (проста й складена форми). Зміни
приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників. Особливості відмінювання прикметників (тверда й
м’яка групи).

Дієслово
Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова: дієвідмінювані,
відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то). Безособові дієслова. Види
дієслів: доконаний і недоконаний. Творення видових форм. Часи дієслова: минулий, теперішній, майбутній. Способи
дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Творення форм умовного та наказового способів дієслів. Словозміна дієслів І
та II дієвідміни. Особові та числові форми дієслів (теперішнього та майбутнього часу й наказового способу). Родові та
числові форми дієслів (минулого часу й умовного способу). Чергування приголосних в особових формах дієслів
теперішнього та майбутнього часу. Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки,
синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього й
минулого часу. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на -но, -то.
Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники
доконаного й недоконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот.

Прислівник
Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників за значенням.
Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий. Зміни приголосних при творенні прислівників вищого та
найвищого ступенів. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників. Написання
разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу.
Вигук
Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням: непохідні й похідні. Значення вигуків. Звуконаслідувальні
слова. Правопис вигуків.
Службові
мови

частини Прийменник як службова частина мови. Групи прийменників за походженням: непохідні (первинні) й похідні
(вторинні, утворені від інших слів). Групи прийменників за будовою: прості, складні й складені. Зв’язок прийменника
з непрямими відмінками іменника. Правопис прийменників Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників
за значенням і синтаксичною роллю: сурядні (єднальні, протиставні, розділові) й підрядні (часові, причинові, умовні,
способу дії, мети, допустові, порівняльні, з’ясувальні, наслідкові). Групи сполучників за вживанням (одиничні, парні,
повторювані) та за будовою (прості, складні, складені). Правопис сполучників Частка як службова частина мови.
Групи часток за значенням і вживанням: формотворчі, словотворчі, модальні. Правопис часток.

Синтаксис

Словосполучення

Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами
складного речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Типи словосполучень за морфологічним вираженням
головного слова. Словосполучення непоширені й поширені.

Речення

Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні. Види речень у сучасній
українській мові: за метою висловлювання (розповідні, питальні й спонукальні); за емоційним забарвленням (окличні
й неокличні); за будовою (прості й складні); за складом граматичної основи (двоскладні й односкладні); за наявністю
чи відсутністю другорядних членів (непоширені й поширені); за наявністю необхідних членів речення (повні й
неповні); за наявністю чи відсутністю ускладнюючих засобів (однорідних членів речення, вставних слів,
словосполучень, речень, відокремлених членів речення, звертання).

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. Функції порівняльного звороту в реченні
(обставина способу дії, присудок).

Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Особливості узгодження присудка з підметом. Способи
Просте двоскладне вираження підмета. Типи присудків: простий і складений (іменний і дієслівний). Способи їх вираження.
речення

Односкладні речення

Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням
головного члена: односкладні речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, неозначено-особові,
узагальнено-особові, безособові) та односкладні речення з головним членом у формі підмета (називні). Способи
вираження головних членів односкладних речень. Розділові знаки в односкладному реченні.

Речення з однорідними членами. Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Речення зі звертанням.
Просте ускладнене Звертання непоширені й поширені. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення.
Речення з відокремленими членами. Відокремлені означення, прикладки – непоширені й поширені. Відокремлені
речення
додатки, обставини. Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки в ускладненому реченні.
Ознаки складного речення. Засоби зв’язку простих речень у складному: 1) інтонація й сполучники або сполучні слова;
Складне речення
2) інтонація. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: сполучникові й безсполучникові. Сурядний і
підрядний зв’язок між частинами складного речення.
Складносурядне
речення

Складнопідрядне
речення

Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні. Смислові зв’язки між частинами
складносурядного речення.

Складнопідрядне речення, його будова. Головне й підрядне речення. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби
зв’язку у складнопідрядному реченні. Основні види підрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні (місця,
часу, способу дії та ступеня, порівняльні, причини, наслідкові, мети, умовні, допустові). Складнопідрядні речення з
кількома підрядними, їх типи за характером зв’язку між частинами: 1) складнопідрядні речення з послідовною
підрядністю; 2) складнопідрядні речення з однорідною підрядністю; 3) складнопідрядні речення з неоднорідною
підрядністю.

Безсполучникове
складне речення

Типи безсполучникових складних речень за характером смислових відношень між складовими частинами реченнями:
1) з однорідними частинами-реченнями (рівноправними); 2) з неоднорідними частинами (пояснюваною і
пояснювальною). Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

Складні речення з Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.
різними
видами
сполучникового
й
безсполучникового
зв’язку

