
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму з української мови розроблено на основі Закону «Про освіту» 

з урахуванням компетентнісного підходу в навчанні української мови в 

контексті положень «Нової української школи», згідно з Державним 

стандартом базової і повної загальної середньої освіти.  

У ній 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 студентів, сприяти формуванню 

особистості, готової до активної, творчої діяльності у всіх сферах життя 

демократичного суспільства, сучасні організаційні форми, методи і 

технології навчання рідної мови.  

Досконале володіння державною мовою – важлива умова формування 

особистості майбутнього спеціаліста, становлення його світогляду, запорука 

професійної кар'єри.  

На вступному випробуванні вступник повинен написати диктант 

обсягом 160-170 слів і виявити знання орфографії, пунктуації та навички 

використання їх на практиці. 

Термін проведення диктанту – 1 (астрономічна) година на групу. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИКТАНТІВ 

 Диктант оцінюється однією оцінкою, виходячи з таких нормативів: 

Оцінка Кількість допустимих помилок 

200 0 

190 1 (негруба) 

180 1 

170 1+1 (негруба) 

160 3 

150 4 

140 5-6 

130 7-8 

120 9-10 

119 11-12 

109 13-14 

100 15-16 і більше 

 

 



Орієнтовні вимоги до змісту робіт абітурієнтів 

Методика проведення диктанту традиційна. 

Спочатку викладач читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень 

щодо його змісту, лексичного значення слів, правописних особливостей. 

Після прочитання всього тексту читає перше речення,  абітурієнти 

уважно слухають. Далі це речення диктується для запису частинами, як 

правило, один раз. Після того, як абітурієнти запишуть речення, викладач 

читає його повністю з метою перевірки. Таким чином диктується кожне 

речення тексту. 

Викладач вказує місце  поділу тексту на абзаци. Після запису всього 

тексту він читає його ще раз, роблячи більш тривалі паузи  між 

реченнями  і   надаючи  змогу абітурієнтам ретельно перевірити написане й 

виправити допущені помилки. 

Диктант оцінюється однією  оцінкою на основі таких критеріїв: 

 орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 

 повторювані помилки (в одному і тому ж слові, яке повторюється в 

диктанті кілька разів) вважаються однією  помилкою; однотипні 

помилки (на одне й те саме правило), але у різних словах вважаються 

різними помилками; 

 розрізняють грубі помилки й  негрубі ( винятки з усіх правил; 

написання великої букви в складних власних назвах; правопис 

прислівників, утворених від іменника з прийменниками; заміна одного 

розділового знака іншим; заміна українських букв російськими, 

випадки, коли замість одного знака поставлений інший; випадки, що 

вимагають розрізнення не і ні – у сполученнях не хто інший, як…; не 

що інше, як…; ніхто інший не…, ніщо інше не …;  пропуск одного зі 

сполучуваних розділових знаків або порушенні їх послідовності; 

 орфографічні та пунктуаційні помилки  на правила, що не включено до 

шкільної програми, виправляють, але не  враховують. Також не 

вважають за помилку неправильну передачу так званої авторської 

пунктуації; 

 за наявності в диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на 

один бал. 

Основні вимоги до знань і умінь абітурієнтів 

Абітурієнти повинні знати: 

 особливості сучасної літературної української мови як форми 

загальнонаціональної мови; 



 основні мовні норми; 

 особливості та принципи українського правопису; 

 найважливіші фонетичні, орфографічні, пунктуаційні правила; 

 морфологічні ознаки та особливості частин мови. 

Абітурієнти повинні вміти: 

 знаходити вивчені орфограми та пунктограми, пояснювати їх, 

правильно писати слова з вивченими орфограмами, виправляти 

орфографічні та пунктуаційні помилки; 

 користуватись словниками різних типів; самостійно здобувати знання, 

працювати з навчальною літературою; 

 правильно вживати в мовленні різні за будовою та метою 

висловлювання речення; 

 дотримуватись норм українського мовленнєвого етикету. 

 

Зміст програми 

1. Лексикологія. Фразеологія 

Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова. 

Багатозначні йоднозначні слова. Пряме та переносне значення слова. 

Омоніми. Антоніми. Синоніми. 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 стійкі сполуки слів і вирази.  

2. Фонетика і правопис 

Загальні питання правопису.  

Поняття літературної української мови як унормованої форми 

загальнонародної мови. Види мовних норм. Фонетичний, морфологічний, 

диференційний, традиційний принципи українського правопису. Правила 

переносу частин слова.  

Правопис голосних.  

Правопис ненаголошених голосних у коренях слів. Чергування голосних: і з 

іншими голосними;є з о після шиплячих та й; е з и та о з а в окремих 

дієслівних основах.  

Правопис приголосних.  



Чергування приголосних при словозміні та словотворенні: г ,к ,х із ж, ч,ш(так 

зване перше перехідне пом'якшення); г,к,х із з,ц, с перед і (так зване друге 

перехідне пом'якшення); г, ж ,з, к, ч, ц, х, ш, с перед суфіксами - ськ(ий), -

ств(о). Зміни приголосних при творенні іменників з суфіксом-ин(а.), при 

творенні вищого ступеня порівняння прикметників та прислівників. Давні 

чергування приголосних при словозміні у дієслівних формах.  

Написання найуживаніших префіксів: -пре, -при, -пере, пред-, прі-,з-, с-,роз-

,без-,під-,від-,об-.Голосні у префіксах іншомовного походження (дез-, дис-, 

диз-, анти-, деци-, де-, ре- тощо).  

Написання найуживаніших суфіксів, іменникових:(-еньн, -оньн, -ичок, -ечок, 

-ин(а) тощо); прикметникових (-ин, -ичн(ий), - ічн(ий),-їчн(ий),  

-ов, -ев, -єв, - ів, -їв тощо);дієслівні (-ува- (-юва-), -ова- (-йова-)та-ір-).  

Вживання м'якого знака і апострофа.  

Вживання апострофа післяб, п, в, м, ф, р, к; після префікса та першої частини 

складного слова.  

Вживання м'якого знака післяд, т, з, с, л, н, ц; в дієслівних закінченнях 

третьої особи однини та множини теперішнього часу дійсного способу і в 

дієсловах наказового способу; після м'якого приголосного перед о в середині 

складу; у буквосполученнях -льц-, -льч-, -ньц-, -ньч-,-сьц-, -сьч- тощо. 

М'який знак у присвійних та відносних прикметниках.  

Подвоєння, подовження приголосних; спрощення в групах приголосних.  

Фонетично-морфологічні умови подовження, подвоєння та спрощення 

приголосних. Передача на письмі подовженої вимови приголосних д, т, з, с, 

ц, л,н,ж,ч, ш. Подвоєння літер внаслідок збігу на межі значущих частин 

слова.  

Написання –нн- у прикметниках і похідних словах.  

Спрощення у вимові та на письмі груп приголосних: стн, стл, снн, зкн, шчк, 

стц, стч, стськ, нтськ, нтств.  

Правопис слів іншомовного походження.  

Вживання и, і, ї та е, є у загальних та власних назвах.  

Подовження та подвоєння приголосних у словах іншомовного походження. 

Особливості вживання м'якого знака та апострофа в іншомовних словах. 



Правописе, є, и, і, їу російських та інших слов'янських прізвищах і 

географічних назвах.  

Вживання великої літери.  

Вживання великої літери у словосполученнях для називання та означення 

вітчизняних, міжнародних, іноземних установ і організацій, об'єднань, 

спілок, установ, закладів; посад, наукових і почесних звань;  

державних, міжнародних та релігійних свят, знаменних дат, історичних 

подій; почесних відзнак, нагород; найважливіших релігійних понять.  

Написання з великої літери присвійних прикметників на-ів (-ов, -ев), з малої - 

відносних прикметників на-ськ(ий).  

Мала літера у прикметниках на-ів, -ов,- ев, що входять до складу 

фразеологізмів або наукових термінів.  

Милозвучність мови (оглядово).  

Основні закони милозвучності української мови: уникання невиправданого 

збігу голосних та важкого для вимови збігу приголосних. Фонетичні засоби 

милозвучності мови: чергуванняу - втаі–й; додавання або відкидання 

голосних звуків на межі значущих частин слова, до (від) часток, 

прийменників тощо.Деякі художні засоби милозвучності мови: уникання 

тавтології однакових чи близьких за вимовою звуків, римування слів у прозі, 

немилозвучних збігів звуків на межі слів тощо.  

3. Морфологія і правопис 

Будова слова і правопис  

Прості, складні і складені слова.Творення (оглядово) і правопис складних 

слів: складні іменники, складні прикметники, складні та складені числівники, 

відчислівникові складні слова. Написання складноскорочених слів і 

графічних скорочень.  

Іменник 

Іменник як частина мови. Закінчення іменників II відміни чоловічого роду в 

родовому відмінку однини та множини. Правопис іменників III відміни в 

орудному відмінку однини. Відмінювання множинних іменників. 

Невідмінювані іменники. Особливості кличного відмінка іменників.  

Прикметник  



Прикметник як частина мови.Відмінкові закінчення прикметників. Правопис 

и таів закінченнях прикметників. Творення і правопис присвійних 

прикметників.  

Займенник 

Займенник як частина мови. Відмінювання і правопис займенників.  

Числівник 

Числівник як частина мови. Особливості відмінювання кількісних і 

порядкових числівників. Узгодження числівників з іменниками.  

Дієслово  

Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль; форми дієслова (неозначена форма, дієслівні форми на - 

но, -то, дієприкметник, дієприслівник) та їх морфологічні особливості; 

особливості дієвідмінювання.  

Прислівник 

Прислівник як частина мови. Правопис складних і складених прислівників.  

Службові частини мови та вигук 

Прийменник, сполучник, частка як частини мови. Правопис найуживаніших 

прийменників, сполучників, часток (найскладніші випадки). Написання 

частки нез різними частинами мови. Найскладніші випадки правопису 

вигуків.  

4. Синтаксис і пунктуація 

Загальні відомості про речення  

Речення як структурна синтаксична одиниця. Класифікаційні ознаки простих 

та складних речень (огляд-повторення).  

Пунктуація простого речення  

Тире в простому неускладненому реченні. Розділові знаки між однорідними 

членами речення. Узагальнюючі слова і розділові знаки при них. 

Відокремлення уточнюючих членів речення. Відокремлення додатків, 

обставин, означень, прикладок. Відокремлення слів, синтаксично не 

пов'язаних з членами речення (звертання, вставні й вставлені слова, слова- 

речення, вигуки).  



Пунктуація складного речення 

Кома в складносурядному і складнопідрядному реченнях. Інші розділові 

знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях. Порівняльні 

звороти, розділові знаки в них. Розділові знаки в складному 

безсполучниковому реченні.  

Розділові знаки в реченнях з різними видами зв'язків. Пряма мова і розділові 

знаки при ній.  

5. Питання  для самопідготовки 

1.Пряме та переносне значення слова.  

2.Правила переносу частин слова.  

3.Правопис ненаголошених голосних у коренях слів.  

4.Чергування приголосних при словозміні та словотворенні:  

5.Написання найуживаніших префіксів.  

6.Вживання м'якого знака й апострофа.  

7.Подвоєння, подовження приголосних; спрощення в групах приголосних.  

8.Подовження та подвоєння приголосних у словах іншомовного походження.  

9.Особливості вживання м'якого знака та апострофа в іншомовних словах.  

10.Правопис е, є, и, і, ї у російських та інших слов'янських прізвищах і 

географічних назвах.  

11.Написання з великої літери присвійних прикметників на-ів (-ов, -ев), з 

малої - відносних прикметників на-ськ(ий).  

12.Вживання великої літери у словосполученнях для називання та означення 

вітчизняних, міжнародних, іноземних установ і організацій, об'єднань, 

спілок, установ, закладів; посад, наукових і почесних звань.  

13.Фонетичні засоби милозвучності мови.  

14.Художні засоби милозвучності мови.  

15.Правопис складних слів.  

16.Написання складноскорочених слів і графічних скорочень.  



17.Невідмінювані іменники.  

18.Особливості кличного відмінка іменників.  

19.Закінчення іменників II відміни чоловічого роду в родовому відмінку 

однини та множини.  

20.Відмінювання множинних  іменників.  

21.Творення і правопис присвійних прикметників.  

22.Правопис и та і в закінченнях прикметників.  

23.Займенник як частина мови. Відмінювання і правопис займенників.  

24.Особливості відмінювання кількісних і порядкових числівників. 

25.Узгодження числівників з іменниками.  

26.Особливості дієвідмінювання.  

27.Правопис складних і складених прислівників.  

28.Правопис службових частин мови.  

29.Написання частки не з різними частинами мови.  

30.Класифікаційні ознаки простих та складних речень.  

31.Розділові знаки між однорідними членами речення.  

32.Тире в простому неускладненому реченні.  

33.Кома в складносурядному і складнопідрядному реченнях.  

34.Пряма мова і розділові знаки при ній.  

35.Синтаксичний розбір речення.  

 

 

 


