
Поради абітурієнтам щодо підготовки до вступного іспиту 

з української мови 

Написання диктантів – це  складний, але найбільш ефективний спосіб 

навчитися, як правильно писати  без помилок як для дитини, так і для 

дорослої людини.   

Після написання та перевірки кожного диктанту дуже важливо проводити 

роботу над помилками. 

Вибирати тексти для написання диктантів слід вибірково – уривок з 

літератури, навіть художньої, для цих цілей не годиться. Придбайте 

спеціальний збірник диктантів, затверджений Міністерством освіти і науки. 

Ідеально, якщо після тексту автори збірника пропонують огляд орфограм і 

пунктограми – це допоможе зробити правильні висновки щодо допущених 

помилок. 

Вивчайте підручники української мови. На дозвіллі читайте правила, 

виконуйте вправи, пишіть словникові диктанти. Необов’язково для цих цілей 

використовувати шкільні підручники, оскільки вони адаптовані спеціально 

для дітей. Доросла людина може скористатися довідниками з української 

мови. Закріплюйте отримані знання, виконуючи вправи, наведені після 

кожного правила. 

Вчіть напам’ять тексти. Це можуть бути і вірші, і проза. Такий спосіб 

допоможе не тільки підвищити рівень грамотності, а й поліпшити пам’ять. 

Крім того, вимовлена в потрібний час і в потрібному місці цитата класика 

істотно піднесе вас в очах друзів, знайомих, а то і начальства. Після того як 

ви прочитаєте напам’ять вивчений уривок, напишіть його вручну на папері – 

так ви зможете зміцнити ще й зорову пам’ять. 

Не бійтеся заглядати у словник! Навіть професійні коректори, які 

мають за плечима десятки років практики, завжди тримають на робочому 

столі орфографічний словник, щоб мати можливість всякий раз упевнитися в 

правильності написання того чи іншого слова. 

Займайтеся в парі. Якщо ви хочете навчитися писати грамотно, без 

помилок, залучіть до роботи вашу подругу, друга, когось із батьків, сестру чи 

брата, тому як займатися вдвох набагато простіше і цікавіше. Диктуйте один 

одному диктанти, декламуйте вірші, домовтеся виправляти усне мовлення 

при необхідності.  

Ведіть власний словник важких слів. Людська пам’ять, на жаль (а 

може, і на щастя), недосконала, і кожен з нас з часом забуває отримані 

знання. Придбайте блокнот і записуйте в нього слова, правопис яких ви 

постійно забуваєте, складні для запам’ятовування орфографічні, 

пунктуаційні та лексичні правила і регулярно його переглядайте. 



Просто переписуйте тексти художньої літератури. Відкрийте збірник 

диктантів або візьміть твір класика і переписуйте по 3-5 сторінок в день. Це 

допоможе підвищити грамотність і ерудицію.  

Ретельно повторіть вивчені орфографічні й пунктуаційні правила та 

винятки з них.  

Критично і вдумливо проаналізуйте орфографічні й пунктуаційні 

помилки, яких найчастіше припускалися у своїх письмових роботах протягом 

року  

Перевіряючи диктант, зверніть особливу увагу на ті слова і розділові 

знаки, у написанні яких вагалися під час диктування.  

Розчленовуйте орфографію та пунктуацію на частини. Визначте , що в 

кожній з них є основним. Орфограми, що пишуться за фонетичним 

принципом( небо, ліс, зорі), вимагають лише уважного слухання.  

Пам’ятайте, що існують такі правила орфографії, які розходяться з 

правилами орфоепії: чується (стобойу), а пишеться  з  тобою. Ці орфограми 

пишуться за морфологічним принципом. У таких випадках треба добре знати 

будову слова, словотвір, частини мови та їхні морфологічні ознаки. До таких 

орфограм належать відмінкові форми змінних частин мови, дієслівні форми, 

правопис суфіксів і префіксів та ін..  

Серед пунктограм можна виділити інтонаційні, структурні та змістові 

(смислові). Найпростіше з інтонаційними: можна натренувати слух на 

окличну, питальну й розповідну інтонації та паузи. Відтак, якщо знати, якій 

інтонації, паузі який знак відповідає, то основний мінімум розділових знаків 

буде поставлено правильно.  

Змістові (смислові) пунктограми є спільними зі структурними, бо 

синтаксична будова речення відображає  його зміст, може мати кілька 

синтаксичних структур із різними розділовими знаками: як приїду - зайду; 

після приїзду зайду; коли приїду, то зайду.  

Під час самостійної перевірки бажано подумки озвучувати написане. Це 

допоможе вам вчасно помітити допущені помилки. 

БАЖАЄМО УСПІХІВ!  


