


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Формування мовної і мовленнєвої культури підростаючого покоління – це 

одне з найважливіших завдань сучасної школи. 

Випускник основної школи згідно з Програмою для загальноосвітніх 

навчальних закладів повинен володіти базовими лексичними, граматичними, 

стилістичними, орфоепічними і правописними уміннями і навичками, легко 

орієнтуватися  у мовленнєвому потоці, вміти використовувати мовні засоби 

відповідно до ситуації мовлення.  

Відповідно до головної мети і завдань навчального предмета у Програмі 

визначено обов’язковий мінімум змісту освіти, що включає основні змістові лінії: 

мовну, мовленнєву, соціокультурну, діяльнісну. 

Програма з української мови для вступників до коледжу на основі базової 

(повної) загальної середньої освіти за співбесідою складена з урахуванням  мовної 

змістової лінії і містить перелік питань, що є обов’язковими для засвоєння 

теоретичних знань, які формують у школярів орфоепічні, орфографічні й 

пунктуаційні уміння і навички.  

Призначення програми – забезпечити проведення співбесіди для вступу на 

навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової 

(повної) загальної середньої освіти. 

Метою співбесіди є оцінювання рівня отриманих знань випускника школи, 

визначення відповідності навчальних досягнень освітньому стандарту та чинній 

навчальній програмі. 

На співбесіді з української мови абітурієнт повинен: 

 розпізнавати вивчені орфограми; знаходити й виправляти орфографічні 

помилки на вивчені правила.  

 пояснювати лексичні значення слів.  Пояснювати значення 

фразеологізмів.  

 розпізнавати частини мови. Відмінювати самостійні частини мови, 

утворювати різні форми від різних частин мови, правильно використовувати їх у 

мовленні.  

 розрізняти словосполучення й речення, сурядний і підрядний зв'язок 

між словами й частинами складного речення.  

 розрізняти речення різних видів; визначати структуру простого 

двоскладного речення; розставляти розділові знаки у простих ускладнених 

реченнях. 

 розпізнавати складні речення різних типів, визначати їхню структуру, 

види й засоби зв’язку між простими реченнями; правильно розставляти розділові 

знаки у складних реченнях. 



 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.  

 розпізнавати стилі мовлення, визначати особливості кожного з них; 

користуватися різноманітними виражальними засобами української мови в 

процесі спілкування для оптимального досягнення мети спілкування.  

  будувати письмове висловлення, логічно викладаючи зміст. Уміти 

формулювати, добирати доречні аргументи й приклади, робити висновок, 

висловлювати власну позицію, свій погляд на ситуацію чи обставини; правильно 

структурувати текст, використовуючи відповідні мовленнєві звороти.  

Програма складена з урахуванням вимог і  змісту навчання, закладених у 

Держстандарті освіти, та відповідно до чинної Програми  для загальноосвітніх 

навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 року, і охоплює всі розділи шкільної програми.  

 

ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

     І. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія  

 1.Класифікація звуків. Особливості вимови звуків. 

 2.Основні випадки уподібнення приголосних.  

 3.Спрощення в групах приголосних. Чергування голосних і приголосних. 

 4. Особливості вимови приголосних. 

 5. Склад. Наголос. 

 6. Основні правила переносу слів. 

     ІІ. Лексикологія. Фразеологія. 

      1.Лексичне значення слова. 

      2. Багатозначні й однозначні слова.  

      3.Пряме та переносне значення слова.  

      4.Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми.  

  5.Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика.          

  6.Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика.    

  7.Терміни. Неологізми.  

  8.Поняття про фразеологізми. Джерела фразеологізмів. 

  9.Фразеологізми-синоніми. Фразеологізми-антоніми. 

ІІІ. Орфографія. Принципи українського правопису. 

1. Принципи українського правопису. 

2. Правила написання апострофа. 

3. Вживання м̓якого знака. 

4. Написання слів з частинами пів- і напів-. 

5. Написання префіксів. 

6. Подвоєння букв. 



7. Написання слів іншомовного походження. 

8. Вживання великої букви. 

9. Правопис складних слів. 

     ІV. .Будова слова. Словотвір.  

       1.Будова слова. 

       2. Спільнокореневі слова й форми того самого слова. 

       3.Змінювання і творення слів. Твірне слово. 

       4.Основні способи словотворення. 

       5.Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.  

       V.Морфологія 

       1. Іменник. 

       1.1.Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки,. 

Синтаксична роль. 

1.2.Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні. 

       1.3.Рід, число, відмінки іменників.  

       1.4.. Кличний відмінок (у власних чоловічих та жіночих іменах). 

       1.5.Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни та групи. 

       1.6.Невідмінювані іменники. Рід невідмінюваних іменників. 

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини. 

       1.7.Правопис складних іменників. 

       2.Прикметник.  

        2.1.Прикметник як частина мови. Загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. 

       2.2.Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. 

       2.3.Відмінювання прикметників.  

       2.4.Ступені порівняння якісних прикметників. Зміни приголосних при 

творенні ступенів порівняння прикметників.  

       2.5.Літери  -н- і –нн- у прикметниках. 

       2.6.Написання складних прикметників разом і через дефіс. 

       3.Числівник.  

        3.1.Числівник як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. 

       3.2.Відмінювання кількісних числівників.  

       3.3.Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. 

       3.4.Узгодження числівників з іменниками.  

       3.5.Уживання числівників для позначення часу й дат.  

       4.Займенник.  

        4.1. Займенник як частина мови. Загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. 

       4.2. Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, 

вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені. 



       4.3. Відмінювання займенників усіх розрядів. 

       4.4. Приставний н у формах особових і вказівних займенників. 

      4.5. Написання разом і через дефіс неозначених займенників 

      4.6. Правопис заперечних займенників. 

      4.7. Написання займенників із прийменниками окремо.  

      5. Дієслово.  

      5.1. Дієслово як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. 

      5.2. Форми дієслова. Безособові дієслова.  

       5.3. Неозначена форма та особові форми. Доконаний і недоконаний вид 

дієслова. Час дієслів.  

      5.4.Способи дієслова. Особові закінчення дієслів І та ІІ дієвідміни.  

      5.5. Дієприкметник. Дієприслівник.  

      6. Прислівник.  

      6.1. Прислівник як частина мови.  

      6.2. Ступені порівняння прислівників.  

      6.3. Зміни приголосних при творенні прислівників вищого та найвищого 

ступенів.  

       6.4. Написання разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень 

прислівникового типу.  

      7. Службові частини мови 

      7.1. Прийменник як службова частина мови.  

      7.2. Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Правопис 

прийменників.  

      7.3. Сполучник. Групи сполучників за значенням, вживанням, за будовою. 

Правопис сполучників.  

      7.4. Частка. Правопис часток.  

      7.5. Вигук як частина мови. Правопис вигуків.  

      VІ . Синтаксис  

1.Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису.  

      2.Види речень.  

      3.Просте двоскладне речення. 

4.Односкладні речення. 

      5.Просте ускладнене речення. 

      6.Складне речення. Типи складних речень. 

      7.Складносурядне речення. Смислові зв’язки між частинами 

складносурядного речення. Розділові знаки в складносурядному реченні.  

      8.Складнопідрядне речення. Види підрядних речень. Розділові знаки у 

складнопідрядних реченнях.  

       9.Безсполучникове складне речення. Розділові знаки у 

безсполучниковому складному реченні. 



      10.Складне речення з різними видами зв’язку, розділові знаки у ньому.  

       11.Способи відтворення чужого мовлення. Пряма і непряма мова. 

Цитата. Діалог. Розділові знаки у конструкціях з прямою мовою, цитатою та 

діалогом. 

      VІІ. Стилістика 

1. Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції. 

2. Культура мови. Практична стилістика.  

3.Розвиток мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Вимоги до мовлення. 

4. Текст. Основні ознаки тексту. Зміст і будова тексту. Способи зв’язку 

речень у тексті.  

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІД 

1. Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі.  

2. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я,ю,є,ї та щ.  

3. Ненаголошені голосні [е],  [и], [о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, 

що не перевіряються наголосом.  

4. Основні правила переносу слів. 

5. Уподібнення приголосних. Спрощення в групах приголосних.  

6. Чергування голосних і приголосних. Основні випадки чергування у – і – й, 

з – із – зі. 

7. Вимова і правопис префіксів  с-, з-, зі-, пре-, при-, прі-, роз-,без-.  

8.  Правила вживання великої літери. 

9.  Правила вживання м’якого  знака, апострофа. 

10. Подвоєння і подовження приголосних звуків.  

11. Правила написання слів іншомовного походження. 

12. Написання складних слів разом і через дефіс.  

13. Спільнокореневі слова й форми слова. Незмінні й змінні слова. Значущі 

частини слова. 

14. Основні способи словотворення. Зміни приголосних при творенні слів.  

15. Поняття про лексику. Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне 

значення слів. 

16. Власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова.  

17. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й 

історизми), неологізми.  

18. Загальновживані й стилістично забарвлені  слова, діалектні,   професійні 

слова й терміни, просторічні слова.  

19. Синоніми. Омоніми. Антоніми. 

20. Поняття про фразеологізми. Типи фразеологізмів. Джерела українських 

фразеологізмів..                                                    

21. Поняття про самостійні і службові частини мови. 

22. Іменник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 



23. Лексико-семантичні групи іменників. Власні та загальні назви, істоти і 

неістоти 

24. Рід іменників. Іменники спільного роду.  

25. Число іменників.  Іменники, що мають форми тільки однини або тільки 

множини.  

26. Відміни іменників. Відмінювання іменників ІІ відміни.  

27. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому 

відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни.  

28. Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.   

29. Прикметник. Значення прикметника, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль.  

30. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Ступені 

порівняння якісних прикметників, творення їх.  

31. Написання -н- і -нн- у прикметниках.  

32. Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

33. Розряди займенників за значенням. Відмінювання займенників. 

34. Написання разом і через дефіс неозначених займенників.  

35. Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

36. Числівники прості, складні й складені.  

37. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні), їх 

відмінювання.  

38. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. 

39. Узгодження числівників з іменниками.     

40. Правильне вживання числівників на позначення дат і часу. 

41. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди прислівників за значенням.  

42. Ступені порівняння прислівників.  

43. Не і ні з прислівниками. Написання прислівників окремо, разом, через 

дефіс. 

44. Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

45. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, 

дієприслівник, безособові форми на -но, -то. 

46. Види дієслова. Доконаний і недоконаний види дієслів. Часи дієслів. 

Способи дієслів. 

47. Дієслова І і ІІ дієвідмін.   Букви е, и  в особових закінченнях дієслів І і ІІ 

дієвідмін.  

48. Написання не з дієсловами . 

49. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні й пасивні дієприкметники 

50. Відмінювання дієприкметників.  Дієприкметниковий  зворот. Не з 

дієприкметниками. 



51. Дієприслівник як особлива форма дієслова. Вид і час дієприслівників. 

Творення дієприслівників доконаного і недоконаного виду. Дієприслівниковий 

зворот. 

52. Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні 

прийменники. Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс. 

53. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і 

підрядності. Групи сполучників за будовою. Правопис сполучників окремо і через 

дефіс.  

54. Частка як службова частина мови. Формотворчі, словотворчі та модальні 

частки. Написання часток. «Не» і «ні» з різними частинами мови. 

55. Вигук як частина мови. Правопис вигуків.  

56. Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження 

головного члена.  

57. Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, 

питальні, спонукальні. Окличні речення.  

58. Члени речення (підмет і присудок; додаток, означення, обставини), 

способи їх вираження та різновиди.  

59. Розділові знаки у простому реченні. Тире між підметом та присудком.  

60. Прикладка як різновид означення. Порівняльний зворот. Розділові знаки 

при прикладках і порівняльних зворотах.  

61. Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень.  

62. Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.  

63. Однорідні члени речення. Узагальнювальне слово при однорідних членах 

речення.  

64. Однорідні й неоднорідні означення. Розділові знаки при однорідних 

означеннях.  

65. Звертання. Розділові знаки при звертанні. 

66. Вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них.  

67. Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені  додатки.     

Розділові знаки при відокремлених додатках.  

68. Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені  означення.  

Розділові знаки при відокремлених означеннях. 

69. Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені  обставини.  

Розділові знаки при відокремлених обставинах. 

70. Складне речення, його типи. Складносурядне речення. Розділові знаки в 

складносурядних реченнях.  

71. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. 

Основні види підрядних речень. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях.  

72. Складне речення з кількома підрядними.  

73. Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому 

реченні.  



74. Складне речення з різними видами зв’язку, розділові знаки в ньому.  

75. Пряма й непряма мова. Розділові знаки при прямій мові. 

76. Цитата. Діалог. Розділові знаки при цитаті, діалозі. 

77.Основні вимоги до мовлення: змістовність, послідовність, багатство, 

точність, доречність, виразність, правильність. Мовленнєві помилки.  

78. Поняття про текст. Основні ознаки тексту.   

79. Будова  тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці.  

80. Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-

діловий і публіцистичний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКІВ НА 

СПІВБЕСІДІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Конкурсний відбір у формі співбесіди проводиться зі вступниками, яким, 

відповідно до чинного законодавства України та затверджених Правил прийому 

до ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» надане таке право. 

Для співбесіди пропонується два питання, що дають можливість перевірити 

вищезазначені уміння й навички. 

При оцінюванні відповідей до уваги беруть такі критерії:  

- повнота і правильність відповіді; 

- ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 

- мовленнєве оформлення відповіді (орфоепічна, граматична, лексична, 

стилістична грамотність). 

Відповідь вступника має бути зв’язним, логічно послідовним повідомленням 

на певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до 

конкретних випадків. 

Рівень знань вступників оцінюються як «високий», «достатній» чи 

«недостатній».  

Вступники, рівень знань яких оцінено як «недостатній», до участі у конкурсі 

за цими результатами не допускаються. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

«Високий» рівень (10-12 балів  – 186-200 балів ) 

Вступник виявляє глибокі знання мовної системи, усвідомлено їх застосовує 

під час коментування, пояснення мовних явищ та фактів; ґрунтовно й повно 

викладає теоретичний матеріал, дає правильне визначення мовних понять; 

демонструє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, наводить 

необхідні приклади, дібрані самостійно; не допускає мовленнєвих помилок. 

 «Достатній» рівень (4-9 балів  –  100-185 бали)   

175-185 балів. Вступник має ґрунтовні знання теоретичного матеріалу з усіх 

тем, передбачених програмою вступного іспиту, однак припускається незначних 

помилок; допускає неточність чи неповноту в окремих визначеннях (термінах), 

демонструє широку лінгвістичну компетенцію, але не завжди її достатньо для 

пояснення причинно-наслідкових зв'язків у мовній системі. Виконує основні види 

практичних завдань, але допускає мовленнєві помилки, не повністю пояснює вияв 

всіх лінгвістичних закономірностей; аналізує мовні явища, припускаючись 

поодиноких неточностей. 



160-174 бали.  Вступник володіє основним теоретичним матеріалом,  виявляє 

знання й розуміння основних положень даної теми, але викладає матеріал не 

досить повно, допускає неточності у визначенні понять або у формулюванні 

правил. виконує основні види практичних завдань, аналізує мовні явища, 

припускаючись поодиноких помилок. 

145-159 балів. Вступник дає правильну відповідь, але не послідовно, без 

належних аргументацій; виконує основні вправи, виявляючи уміння описового, 

класифікаційного та аналітико-синтетичного характеру, але виконує дії лише за 

аналогією; коментує мовні явища, але припускається помилок; у мовленні наявні 

недоліки. 

130-144 бали. Абітурієнт має фрагментарний та не завжди усвідомлений 

характер засвоєної інформації; наводить приклади з лекцій та підручників, у 

процесі коментування опирається лише на знання, здобуті під час колективної 

роботи; виконує основні вправи, виявляючи уміння описового та 

класифікаційного характеру; коментує мовні явища, але припускається помилок; 

у мовленні наявні недоліки. 

115-129 балів. Абітурієнт погано володіє теоретичним матеріалом, що 

зумовлено недостатнім опрацюванням навчальної літератури: не володіє 

термінологією, помиляється під час побудови визначень, слабо наводить 

приклади; відчуває складнощі під час виконання простих вправ; допускає 

помилки у виявленні мовних одиниць, визначенні їх структури, семантики та 

функцій. 

100-114 балів. У абітурієнта відсутні знання із основ теоретичної частини 

курсу. Він майже не послуговується науковими термінами, виявляє нерозуміння 

суті мовних явищ;  допускає помилки під час виконання простих вправ та у 

процесі мовлення.  

«Недостатній» рівень (1-3 бали  –  менше від 100 балів) 

Відповідь вступника свідчить про незнання й розуміння більшої частини 

програмового матеріалу, характеризується фрагментарністю, нелогічністю 

висловлювання, відображає непослідовний виклад матеріалу. Абітурієнт допускає 

у формулюванні визначень і правил помилки, не вміє робити висновки та 

узагальнення, не володіє знаннями при виконанні практичних завдань, 

демонструє некоректність мовного оформлення. 

  



 

Переведення балів співбесіди з 12-бальної  шкали у 200-бальну шкалу 

Бали за 

12-бальною шкалою 

Бали за 

100-бальною шкалою 

12 200 

11 194 

10 186 

9 175 

8 160 

7 145 

6 130 

5 115 

4 100 

3 65 

2 30 

1 0 

  



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Підручники 
 

1. Авраменко О.М.Українська мова: підручник для 8 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. – К.: Грамота, 2016.  

2. Авраменко О.М.Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. – К.: Грамота, 2017.  

3. Глазова О.П. Українська мова: підручник для 6 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. – К.: Освіта, 2014 

4.  Глазова О.П.Українська мова: підручник для 7 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. –К.: Освіта, 2015 

5. Глазова О.П. Рідна мова:підручник для 10 класу загальноосвіт. навч. закл./ 

О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов; наук. ред. І. Вихованець. – К.: Зодіак-ЕКО, 2010 

6. Заболотний О.В. Українська мова: підручник для 8 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2016 

7. Пентилюк М.І. Українська мова: підручник для 8 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. – К.: Ранок, 2016 

8. Пентилюк М.І. Українська мова: підручник для 11 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів (рівень стандарту). – К.: Ранок, 2016 

9. Плющ М.Я. Українська мова: підручник для 10 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням українською мовою (профільний 

рівень). - К.: Освіта, 2015 

10. Єрмоленко С.Я. Українська мова: підручник для 8 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. – К.: Грамота, 2016 

                                        

                                                  Посібники 

1. Авраменко О.М., Українська мова та література: Довідник. Завдання в 

тестовій формі:Іч. / О.М.Авраменко, М. Б. Блажко.  – 7-е видання: доповнене. 

– К.: Грамота, 2017  

2. Гнаткович Т.Д., Комишна Н.С.,  Ребрик Н.Й. Повторення – шлях до успіху: 

українська мова та література / Посібник для старшокласників та вступників 

до вузів. – Ужгород: Ґражда, 2017. 

3. ДудкаО.О., Шевелєва Л.А. Українська мова. Комплексний довідник. – Х.: 

Гімназія,2011 

4. Зубков М.Г. Універсальний довідник з української мови. – Х.: Видавничий 

дім «Школа», 2009. 

5. Попко О. Українська мова. Практичний довідник. – Х.: «А-Я», 2011. 

6.Тєлєжкіна О.О. Українська мова. Довідник. – Х.: Ранок, 2010.  

7. Терещенко В.М. Українська мова та література. Навчально-практичний 

довідник. – Х.: Торсінг плюс, 2012.  

8. Ющук І.П. Практикум з правопису і граматики української мови. – К.: 

Освіта, 2012.  
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