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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму курсу «Українська мова» для вступу до Державного вищого начального 
закладу ОКУ«Білгород-Дністровське медичне училище» розроблено згідно з Програмою 
з української мови для шкіл з українською мовою навчання на основі Закону України 
«про загальну середню освіту» і Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

В 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 вплив на учнів, сприяти 
формуванню особистості, готової до активної, творчої діяльності у всіх сферах життя 
демократичного суспільства, сучасні організаційні форми, методи і технології навчання 
рідної мові в загальноосвітній школі.

Для вступного диктанту добираються тексти, максимально насичені вивченими 
орфограмами і пунктограмами. За метою висловлювання це можуть бути тексти- 
розповіді, описи чи міркування. Проте частіше це тексти комбінованого типу, в яких 
органічно поєднуються елементи всіх типів з монологічною і діалогічною формою 
викладу. Диктанти адаптовано до чинного правопису сучасної української мови для 
загальноосвітніх навчальних закладів.

Диктанти підібрано відповідно до основних правил орфографії та пунктуації. У них 
враховано такі вимоги: відображення рівня розвитку сучасної української мови: 
насиченість орфограмами та пунктограмами, різноманітною лексикою і стилістичними 
засобами, передбаченими програмою; відповідність нормам літературної мови. Тексти 
зорієнтовані на тематику культурологічної змістової лінії, тобто представляють 
українську літературу, історію українського народу, загальнолюдської цінності. Тексти 
характеризуються відносною цілісністю і завершеністю, зрозумілі для всіх.



Письмова робота з української мови у вигляді диктанту надає можливість 
об’єктивно перевірити писемну (орфографічну й пунктуаційну) грамотність 
абітурієнтів

Диктант триває одну астрономічну годину

ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

абітурієнт повинен знати:

• Вживання великої букви.
• Правила переносу частин слова.
• Правопис голосних. Чергування е з и, і з іншими голосними. Правопис 

ненаголошених голосних.
• Спрощення в групах приголосних.
• Обгрунтувати розстановку розділових знаків за допомогою вивчених правил.
• Вживання м’якого знаку та апострофа.
• Подвоєння та подовження приголосних. Правопис слів іншомовного походження.
• Відмінювання та правопис відмінкових закінчень іменників та прикметників.
• Правопис відмінкових форм числівника.
• Відмінювання і правопис займенників.
• Правопис дієслів.
• Правопис прислівників.
• Правопис прийменників та сполучників.
• «Не» з іменними частинами мови, прислівником, дієсловом.
• Розділові знаки в простому реченні. Тире в простому неусладненому реченні. 

Розділові знаки між групою підмета і групою присудка.
• Однорідні члени речення. Розділові знаки між однорідними членами речення.
• Узагальнюючі слова і розділові знаки в них.
• Відокремленні члени речення. Відокремленні додатки та обставини. Відокремленні 

і не відокремленні означення. Прикладка як різновид означення. Розділові знаки 
при прикладці.

• Звертання. Розділові знаки при звертанні.
• Вставні слова і речення. Вставлені слова і речення.
• Складнопідрядні речення. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях.
• Порівняльні звороти.
• Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.



Пряма і розділові знаки при ній. Передача прямої мови непрямою. Цитати. 
Розділові знаки при цитатах.

абітурієнт повинен уміти:
Знаходити вивченні орфограми, пояснювати їх за допомогою правил. 
Правильно записувати слова з вивченими орфограмами.
Знаходити і виправляти орфографічні помилки.
Правильно ставити розділові знаки в реченнях з різними видами зв’язку. 
Знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивченні правила.



ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Фонетика. Графіка.

Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови. Голосні й 
приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позначення звуків мовлення 
на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, ін. 
Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й ненаголошені склади., Уподібнення 
приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Найпоширеніші випадки 
чергування голосних і приголосних звуків. Основні випадки чергування у-в, і-й.

Предметні уміння та навички

Визначати в словах голосні, тверді і м’які, дзвінкі й глухі приголосні, ненаголошені й 
наголошені голосні, ділити слово на склади: визначати звукове значення букв у слові. 
Визначати місце букв в алфавіті, розташовувати слова за алфавітом; розпізнавати явища 
уподібнення приголосних звуків, спрощення в групах приголосних, основні випадки 
чергування голосних і приголосних звуків, чергування у-в, і-й.

Лексикологія. Фразеологія.

Лексикологія як учення про слово. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне 
значення слова. Багатозначні і однозначні слова. Пряме та переносне значення слова. 
Омоніми. Синоніми. Антоніми. Лексика українських мови за походженням. Власне 
українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. Загально вживані слова. 
Професійна, діалектна, розмовна, лексика. Терміни. Лексика української мови з погляду 
активного й пасивного вживання. Застарілі й нові слова (неологізми). Нейтральна і 
емоційно забарвлена лексика. Поняття про стійкі сполуки слів і вирази.

Фразеологізми. Приказки, прислів’я, афоризми.

Предметні уміння та навички.

Пояснювати лексичні значення слів; добирати до слів синоніми і антоніми та 
використовувати їх у мовленні; вживати слова в переносному значенні. Знаходити в 
тексті й доречно використовувати в мовленні вивчені групи слів; пояснювати значення 
фразеологізмів, приказок, прислів’їв, крилатих висловів

Предметні уміння та навички

Відділяти закінчення слів від основи, членувати основу на значущі частини, 
добирати спільнокореневі слова, слова з однаковими префіксами і суфіксами; розрізняти 
форми слова й спільнокореневі слова, правильно вживати їх у мовленні; визначити спосіб 
творення слів правильно й комунікативно доцільно використовувати їх у мовленні.



Будова слова. Словотвір.

Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, 
суфікс, закінчення. Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основа похідні і 
непохідна. Основні способи словотворення в українській мові: префіксальний, 
префіксально-суфіксальний, суфіксальний, безсуфіксальний,

складання слів або основ, перехід з однієї частини мови в іншу. Складні слова. 
Способи їх творення. Сполучні голосні [о], [е] у складних словах.

Предметні уміння та навички.

Відділяти закінчення слів від основи, членувати основу на значущі частини 
добирати спільнокореневі слова з однаковими префіксами й суфіксами; розрізняти форми 
слова й спільнокореневі слова, правильно вживати їх у мовленні; визначати спосіб 
творення слів.

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: пера, друга, третя, четверта. Поділ іменників перо 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.

Предметні уміння та навички

Розпізнавати іменники, визначати їх загальне значення, морфологічні ознаки, 
синтаксичну роль, належність іменників до певної групи їх за лексичним значенням, 
уживаністю в мовленні; визначати основні способи творення іменників; правильно 
відмінювати іменники, відрізняти правильні форми іменників від помилкових; 
використовувати іменники в мовленні, послуговуючись їх виражальними можливостями.

Прикметник.



Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 
Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні та присвійні. 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).

Предметні уміння та навички

Розпізнавати прикметники, визначати їх загальне значення, морфологічні ознаки, 
синтаксичну роль; розряди прикметників за значенням; ступенів порівняння якісних 
прикметників; основні способи творення відносних і присвійних прикметників; 
відмінювання прикметників; відрізняти правильні форми прикметників від помилкових.

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, складні й складені. Типи 
відмінювання кількісних числівників:

1) один, одна;
2) два, три, чотири;
3) від п ’яти до двадцяти, тридцяти, 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.

Предметні уміння та навички

Розпізнавати числівники, визначати їхнє загальне значення, морфологічні 
ознаки, синтаксичну роль, розряди числівників за значенням, основні способи їх 
творення, відмінювання; відрізняти правильні форми числівників від 
помилкових; добирати потрібні форми числівників і використовувати їх у 
мовленні; визначати сполучуваність числівників з іменниками.

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.

Предметні уміння та навички

Розпізнавати займенники, визначати їх загальне значення, морфологічні 
ознаки, синтаксичну роль, розряди займенників за значенням, основні способи 
їх творення, відмінювання; відрізняти правильні форми займенників від 
помилкових, правильно добирати потрібні форми займенників від помилкових, 
правильно добирати потрібні форми займенників і використовувати їх у 
мовленні. Особливості вживання займенників у мовленні.

Дієслово.

Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 
роль. Форми дієслова: дієвідмінюванні, відмінюванні (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.

Предметні уміння та навички

Розпізнавати дієслова, особливі форми дієслова, безособові дієслова; визначати 
загальне значення дієслова, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, часи й способи 
дієслів, дієвідміни, особливості словозміни кожної дієвідміни; використовувати один 
час і спосіб у значенні іншого; основні способи творення дієслів, зокрема видових 
форм, форм майбутнього часу недоконаного виду, форм умовного та наказового 
способу дієслів від помилкових.

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, 
синтаксичну роль. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і



пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Відмінювання 
дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на -на, -то.

Предметні уміння та навички

Розпізнавати дієприкметники (зокрема відрізняти їх від дієприслівників), 
визначати їх загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, особливості 
творення, відмінювання; відрізняти правильні форми дієприкметників та 
дієприкметникові звороти в мовленні. Особливості вживання активних 
дієприкметників у мовленні

Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, 
синтаксична роль. Дієприслівник доконаного й недоконаного виду, їх творення.

Дієприслівниковий зворот.

Предметні уміння та навички

Розпізнавати дієприслівники, визначати їх загальне значення, морфологічні 
ознаки, синтаксичну роль, основні способи їх творення; відрізняти правильні форми 
дієприслівники від помилкових; правильно будувати речення з дієприслівниковими 
зворотами.

Прислівник.

Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 
Розряди прислівник 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 прислівників разом і через дефіс-

Предметніуміння та навички

Розпізнавати прислівники, визначати їх загальне значення, морфологічні ознаки, 
синтаксичну роль,розряди прислівникив за значенням, ступенем порівняння 
прислівників, основні способи творення прислівників, відрізняти правильні форми 
прслівників від помилкових; добирати й комунікатівно доцільно використовувати 
прислівники в мовденні

Службові частіни мови

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 відминками іменника.



Розпізнавати прийменники за будовою: правильно й комунікативно доцільно 
використовувати форми прийменників умовленні.

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)

Предметні уміння та навичк

Розпізнавати сполучники, визначити групи сполучників за значаченням і 
синтаксичноб роллю, за вживанням і будовою: правильно й комунікативно доцільно 
використовувати сполучники в мовленні.

Предметні уміння та навички

Частка як службова частина мови.Групи часток за значенням і вживанням: 
формотворчі, словотвірчі, модальні,

Предметні уміння та навички

Розпізнавати частки, визначати групи часток за значенням і вживанням;правильно й 
комунікативно доцільно використовувати вигуки в мовленні.

Вигук

Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням;непохідні й похідні.Значення 
вигуків. Звуконаслідувальні слова.

Узагальнення, систематизация, контрольна перевірка знань, уміні, навичок слухачив 
із пройдених розділів курсу.

Предмети уміння та навички

Розпізнавати вигуки, визначати групи вигуків за походженням; правильно й 
комунікативно доцільно використовувати вигуки в мовленні.

Синтаксис.

Словосполучення.

Завдання синтаксу. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксу. 
Підрядний і сурядний з’язок між словами й частинами складного речення.Головне й



Предмети уміння та навички

Розрізняти словосполучення й речення, сурядний і підрядний з’язок між словами і 
реченнями; визначити головне і залежне слово в підрядному словосполученні; визначити 
поширені й непоширені словосполучення, типи словосполучень за способами віраження 
головного слова.

Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: 
формотворчі, словотворчі, модальні.

Предметні уміння та навички

Розпізнавати частки, визначати групи часток за значенням і вживанням; правильно й 
комунікативно доцільно викристовувати частки в мовленні.

залежне слово в словосполученні. Типи словосполучень за морфологічним вираженням
головного слова. Словосполучуння непоширені й поширені.

Вигук.

Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням: похідні й непохідні.

Значення вигуків. Звуконаслідувальні слова.

Узагальнення, систематизація, контрольна перевірка знань, умінь, навичок слухачів 
із пройдених розділів курсу.

Предметні уміння та навички

Розпізнавати вигуки, визначати групи вигуків за походженням; правильно й 
комунікативно доцільно використовувати вигуки в мовленні.

Синтаксис.

Словосполучення.

Завдання синтаксису. 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.

Предметні уміння та навички

Розрізняти словосполучення й речення, сурядний і підрядний зв’язок між словами й 
реченнями; визначати головне й залежне слово в підрядному словосполученні; визначати



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 необхідних членів речення (повні й неповні); за наявністю чи відсутністю 
ускладнювальних засобів (однорідних членів речення, вставних слів, словосполучень, 
речень, відокремлених членів речення, звертання).

Предметні уміння та навички

Розрізняти речення різних видів: за метою висловлювання, за емоційним 
забарвленням, за складом граматичної основи, за наявністю чи відсутністю другорядних 
членів, за наявністю необхідних членів речення, за будовою, За наявністю чи відсутністю 
однорідних членів речення, вставних слів, словосполучень, речень, відокремлених членів 
речення, звертання.

Просте двоскладне речення.

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

Предметні уміння та навички

Визначати структуру простого двоскладного речення, способи вираження підмета і 
присудка (простого й складеного), особливості узгодження присудка з підметом. Уміти 
правильно й комунікативно доцільно використовувати прості речення.

Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному речення.

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).

поширені й непоширені словосполучення, типи словосполучень за способами вираження
головного слова.



Розпізнавати види другорядних членів та їх типи й різновиди.

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.

Предметні уміння та навички

Розпізнавати типи односкладних речень, визначати особливості кожного з типів; 
правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості 
односкладних речень у власному мовленні.

Речення з однорідними членами.

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Речення зі 
звертанням. Звертання непоширені й поширені. Речення зі вставними словами, 
словосполученнями, реченнями, їх значення. Речення з відокремленими членами. 
Відокремленні означення, прикладки -  непоширені й поширені. Відокремленні додатки, 
обставини. Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки в реченні з 
однорідними членами.

Предметні уміння та навички

Розпізнавати просте речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами, 
словосполученнями, реченнями, відокремленими членами (означеннями, прикладками, 
додатками, обставинами), зокрема уточнювальними, та правильно й комунікативно 
доцільно використовувати виражальні можливості таких речень у мовленні.

Складне речення.

Ознаки складного речення. Засоби зв’язку простих речень у складному:

1) Інтонація й сполучники або сполучні слова;
2) Інтонація.

Типи складних речень за способом зв’язку їх частки: сполучникові й безсполучникові. 
Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення.

Предметні уміння та навички



Розпізнавати складні речення різних типів, визначати їх структуру, види й засоби зв’язку 
між простими реченнями. Добирати й конструювати складні речення, що оптимально 
відповідають конкретній комунікативній меті.

Складносурядне речення.

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

Предметні уміння та навички

Розпізнавати складносурядні речення, визначати смислові зв’язки між частинами 
складносурядного речення; комунікативно доцільно використовувати його виражальні 
можливості в мовленні.

Складнопідрядне 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.

Предметні уміння та навички

Предметні уміння та навички

Розпізнавати складнопідрядні речення, визначати їх будову,зокрема складнопідрядних 
речення з кількома підрядними, уміти відображати її в схемі складнопідрядного речення; 
визначати основні види підрядних речень, типи складнопідрядних речень за характером 
зв’язку між частинами. Правильно й комунікативно доцільно використовувати 
виражальні можливості складнопідрядних речень різних типів у процесі спілкування.

Безсполучникове складне речення.



Типи безсполучникових складних речень за характером смислових відношень між 
складовими частинами-реченнями:

Г)з однорвідними частинами-реченнями(рівноправними);

2) з неоднорідними частинами(пояснюваною і пояснювальною),

Розділові знаки в безсполучниковому склдному реченні .

Предметні уміння та навички

Розпізнавати безсполучникові складні речення; визначати смислові відношення між їх 
частинами- реченнями (однорідними й неоднорідними), особливості інтонації 
безсполучникових складних речень. Правильно й комунікативно доцільно 
використовувати виражальні можливості безсполучникових складних речень у мовленні.

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

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

Предметні уміння та навчки

Визначати структуру складних речень з різними видами сполучникового й 
безсполучникового зв’язку; правильно й комунікативно доцільно використовувати 
виражальні можливості речень цього типу в мовленні.

Визначати особливості вимови голосних і приголосних звуків, наголошувати слова 
відповідно до орфоепічних норм.

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 і дієприкметниках, не з різними частинами мови. Особливості написання 
числівників. Написання окремо (сполучень прислівникового типу),разом і через дефіс 
(прислівників, службових частин мови, вигуків).

Предметні уміння та навички



Розпізнавати вивчені орфограми й пояснювати їх за допомогою правил; правильно 
писати слова з вивченими орфограмами, знаходити й виправляти орфографічні помилки 
на вивчені правила.

Розвиток мовлення.

Загальне уявлення про спілкування й мовлення; види мовленнєвої діяльності; 
адресант і адресат мовлення; монологічне й діалогічне мовлення; усне й писемне 
мовлення; основні правила спілкування. Тема й основна думка висловлювання. Вимоги 
до мовлення ( змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, 
доречність, правильність). Текст, поділ тексту на абзаци, мікротеми. Мовні засоби зв'язку 
речень у тексті. Типи мовлення (розповідь, опис, роздум).Структура тексту типу 
розповіді, опису, роздуму.

Узагальнення, систематизація, контрольна перевірка знань, умінь, навичок слухачів із 
пройдених розділів курсу.

Предметні уміння та навички

Уважно читати, усвідомлювати й запам’ятовувати зміст прочитаного, диференціюючи 
в ньому головне та другорядне. Критично оцінювати прочитане. Будувати письмове 
висловлювання, логічно викладаючи зміст, підпорядковуючи його темі й основній думці, 
задуму , обраному стилю та типу мовлення, досягати визначеної комунікативної мети. 
Знаходити й виправляти похибки та помилки в змісті, побудові й мовному оформленні 
власних висловлювань, спираючись на засвоєні знання.

Методика проведення вступного екзамену з української мови

Іспит з української мови для абітурієнтів , які вступають на основі базової 
середньої освіти (9 класів) традиційно проводиться у формі текстуального диктанту, 
який є основною формою перевірки орфографічної (тобто уміння правильно писати слова 
на вивчені орфографічні правила і словникові слова визначені для запам'ятовування ) та 
пунктуаційної ( тобто вміння використовувати розділові знаки відповідно до 
опрацьованих правил пунктуації) грамотності абітурієнтів.

Методика проведення є традиційною, узвичаєною , проте проведення вступного 
іспиту у формі диктанту має певні особливості.

Вид роботи й назву тексту записано на дошці .Спочатку викладач читає весь текст, 
після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту , правописних особливостей та 
тлумачення значень використаних у ньому слів ( з огляду на те ,у них майже відсутня так 
звана авторська пунктуація ,немає діалектизмів ,застарілих слів ,складної зі значеннєвого 
погляду , а тому малозрозумілої для абітурієнтів лексики тощо).



Після прочитання всього тексту викладач читає перше речення повністю, а 
абітурієнти тільки уважно слухають його. Далі це саме речення диктується для запису 
частинами, причому кожна частина , як правило, читається тільки один раз (частиною в 
цьому випадку треба вважати словосполучення з двох-п'яти слів або частину складного 
речення приблизно з тією ж кількістю слів). Викладач може повторно прочитати частину 
речення , якщо вона велика за обсягом , у ній змінено нормативний порядок слів або під 
дією певних зовнішніх чинників вступники недочули якогось слова або 
словосполучення). Після того як абітурієнти запишуть усе речення , його треба прочитати 
повністю повторно, щоб вони мали змогу перевірити записане.

У такий спосіб диктується кожне речення тексту. Викладач обов'язково вказує місце 
поділу тексту на абзаци .Після запису всього тексту він читає його ще раз від початку до 
кінця ,роблячи паузи між реченнями , дещо триваліші від звичайних ,і надаючи змогу 
абітурієнтам ретельно перевірити написане й усунути можливі помилки . Текст треба 
диктувати виразно, відповідно до норм літературної мови, з правильним наголошуванням 
слів та інтонуванням звукового потоку, у такому темпу, щоб абітурієнти встигали вільно 
його записувати .

Після повторного читання всього тексту вступники здають диктанти викладачеві. Часу 
для додаткової перевірки не надається: сумніви щодо правописного оформлення роботи 
абітурієнтів повинні вирішувати в процесі написання.

Перевірка і оцінювання робіт

Для вступного екзамену використовуються тексти, які відповідають нормам 
сучасної української літературної мови. Обсяг диктанту визначається в словах. При 
цьому враховуються самостійні та службові слова. Екзаменаційний диктант складається 
зі 160-180 слів.

Диктант, як визначено чинною програмою, оцінюють однією оцінкою на основі 
таких критеріїв:

щ орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

® повторювані помилки ( помилка у тому ж слові , яке повторюється у диктанті кілька 
разів ), вважаються однією помилкою ; однотипні помилки (на одне й те ж правило , але у 
різних словах), вважають різними помилками;

И розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема , до негрубих відносяться такі:

1)у винятках з усіх правил; 2) у написанні великої букви в складних власних 
найменуваннях; 3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках,



утворених від іменників з прийменниками ; 4) у випадках, коли замість одного знаку 
поставлений інший; 5) у випадках , що вимагають розрізнення не і ні ( у  сполученнях че
хто інший, як .... / не що інше , як....; ніхто інший не....; ніщо інше не...) ; 6) у пропуску
одного із сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності ; 7) у заміні 
українських букв російськими;

И  п’ять виправлень (неправильне написання на правильне ) прирівнюються до однієї 
помилки;

■  орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, які не включено до шкільної 
програми, виправляють, але не враховують; не вважать за помилку неправильну передачу 
так званої авторської пунктуації.

Нормативи оцінювання диктанту

Бали Кількість помилок

1 1 5 -1 6  і б ільш е

2 1 3 -1 4

3 11-12

4 9-1 0

5 7-8

6 5-6

7 4

8 3



9 1+1(негр уба)

10 1

11 І(н егр у б а )

12 —

Під час написання диктанту абітурієнтам не дозволяється використовувати допоміжні 
джерела (довідники, словники та іншу літературу й технічні засоби).

Пам’ятка для абітурієнтів «Як писати диктант»

1. Уважно прослухайте текст диктанту.

2. Коли вчитель зачитуватиме кожне речення в цілому, слухайте його до кінця й не 

робіть ніяких записів..

3. Починайте записувати речення лише тоді, коли викладач почне читати йо 

частинами, роблячи тривалі паузи.

4. Під час записування речення більше звертайте увагу на орфографію (написання 

слів), але не треба забувати про розділові знаки.

5. Під час перевірки записаного речення потрібно передусім зважати на інтонації й 

особливо ретельно перевіряти поставлені розділові знаки (у цьому важливу роль 

відіграють паузи: ледь помітну паузу роблять у тих місцях, де треба поставити 

кому, а більш помітну - на місці двокрапки чи тире; явна пауза означає, що треба 

поставити крапку з комою).



6. Сконцентруйте свою увагу й не відволікайтеся під час написання диктату.

7. Не «збирайте» помилки, зазираючи під час написання диктанту в роботу сусіда (як 

показу практика, на це, по-пере витрачається час, якого і так мало, а по-друге, потім 

часто доводиться кодувати через помилку, допущену внаслідок такого 

виправлення)

Успіхів!
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