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Пояснювальна записка

У час становлення і розвитку національної освіти вивчення української 

мови у фахової передвиїцої освіти спрямоване на створення оптимальних 

умов для удосконалення навчально виховного процесу, його ефективності 

й результативності, забезпечення можливості постійного самовдосконалення 

й самореалізації особистості, формування інтелектуального га культурного 

потенціалу як вищої цінності нації.

Метою вивчення української мови є розвиток пізнавального інтересу до 

державної мови в цілому та системне повторення, узагальнення набутих \ 

школі учнями знань про мову і мовлення, розвиток мовних і мовленнєвих 

умінь та навичок, готовності використовувати засоби мови їй мовлення з мс

тою одержання і передачі інформації зокрема:

• закріпити й розширити знання про українську мову (її лексичний склад 

та граматичну систему) як основу для формування мовних і мовленнє

вих умінь та навичок;

• сприяти збагаченню словникового запасу, розвитку га вдосконаленню 

граматичної будови мовлення;

• забезпечувати засвоєння орфоепічних і граматичних норм української 

літературної мови, формувати уміння їй навички комунікативного мислення, 

виправдано користуватися засобами мови в різних ситуаціях;

• удосконалювати орфографічні га пунктуаційні навички.



І ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

1. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і 
глухі.
2. Букви й інші графічні засоби. Український алфавіт. Співвідношення звуків 
і букв, звукове значення букв я, ю, с . ї, ш та буквоснолучень дз, дзь, дж.
3. Склад. Наголос. Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі. 
Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі.
4. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних.
5. Найпоширеніші чергування голосних звуків.
6. Найпоширеніші чергування приголосних звуків.
7. Правила вживання апострофа.
8. Правила вживання м'якого знака. Позначення подовжених м’яких приго
лосних та збігу однакових приголосних звуків.
9. Написання слів іншомовного походження.
10. Спільнокореневі слова і форми слів. Основа слова і закінчення змінних 
слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.
11. Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, гт р і -, при-.
12. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в українській 
мові. Зміни приголосних при творенні слів.
13. Правопис складних і складноскорочених слів.
14. Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і багатознач
ні слова. Пряме і переносне значення слів.
15. Синоніми, антоніми, омоніми.

16. Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Спіліє нічна дифе
ренціація української лексики. Запозичені слова.
17. Поняття про фразеологізми. Типи фразеологізмів. Джерела української 
фразеології. Фразеолог ізми в ролі членів речення.
18. Поняття про самостійні та службові частини мови.
19. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, син
таксична роль.
20. Назви істот і неістот, загальні і власні назви.
21. Рід, число, відмінок іменників.
22. Відміни іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників.
23. Невідмінювані іменники. Способи творення іменників.
24. Правопис найуживаніших суфіксів іменників. Велика буква у власних 
назвах.
25. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 
синтаксична роль.
26. Якісні, відносні та присвійні прикметники.
27. Ступені порівняння прикметників, їх утворення.
28. Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників.
29. Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. 
Написання складних прикметників.



ЗО. Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, син
таксична роль. Числівники кількісні (власне кількісні, неозначено- кількісні, 
дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені. 31. 
Відмінювання кількісних і порядкових числівників. 1 Іравопис числівників.
32. Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 
синтаксична роль. Розряди займенників.
33. Відмінювання займенників. Правопис займенників.
34. Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, син
таксична роль. Неозначена форма дієслова.
35. Способи дієслова (дійсний, умовний, наказовий). Види дієслів (докона
ний і недоконаний). Часи дієслів.
36. Дієслова І і II дієвідмін. Особа і число, безособові дієслова. Способи гво- 
рення дієслів. Правопис дієслів.
37. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфо
логічні ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники. їх тво
рення.
38. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот, безособові 
дієслівні форми на -но, -то. Правопис дієприкметників.
39. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфо
логічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники доконаного і недоконаного 
виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. Правопис дієприслівників.
40. Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 
синтаксична роль. Розряди прислівників. Ступені порівняння прислівників. 
Способи їх творення. Правопис прислівників.
41. Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменни
ки. Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.
42. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підряд
ності. Групи сполучників за будовою. Правопис сполучників окремо і через 
дефіс.
43. Частка як службова частина мови. Формотворчі, словотворчі іа модальні 
частки. Написання часток. Не і ні з різними частинами мови.
44. Вигук як частина мови. Правопис вигуків.
45. Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження 
головного члена.
46. Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, пи
тальні, спонукальні. Окличні речення.
47. Члени речення (підмет і присудок; додаток, означення, обставини), спо
соби їх вираження та різновиди. Прикладка як різновид означення. 
Порівняльний зворот.
48. Розділові знаки в кінні речення. Гире між підметом та присудком. 
Розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах.
49. Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень. 1 Іовні 
й неповні речення. Тире в неповних реченнях.



50. Однорідні члени речення. Узагальню вальне слово при однорідних членах 
речення. Однорідні й неоднорідні означення. Розділові знаки при однорідних 
членах речення.
51. Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки в 
них.
52. Відокремлені другорядні члени речення (в том\ числі у і очнювад ьні). 
Розділові знаки при відокремлених членах.
53. Складне речення, його типи. Складносурядне речення. Розділові таки в 

складносурядних реченнях.
54. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. Ос
новні види підрядних речень. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях.
55. Складне речення з кількома підрядними.
56. Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому 

реченні. Складне речення з різними видами зв’язку, розділові знаки в ньому.
57. Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. Розділові знаки при прямій мові, 
цитаті, діалозі.
58. Основні вимоги до мовлення: змістовність, послідовність, багатство, точ
ність, доречність, виразність, правильність. Мовленнєві помилки.
59. Поняття про текст. Поділ текст} на абзаци. Мовні засоби зв'язкл речень \ 
тексті.
60. Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно- 
діловий і публіцистичний.

II ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ВСТУ
ПНИКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Вступники, які проходять співбесіду, ПОВИННІ:
• розрізняти звуки мови, визначати голосні й приголосні звуки, їх характери
стику, ділити слово на склади, розпізнавати явища уподібнення приголосних 
звуків, спрощення в групах приголосних, основні випадки чергування звуків:
• розпізнавати вивчені орфограми і пояснювати їх за допомогою правил: 

правильно писати слова з вивченими орфограмами;
■ відділяти закінчення від основи, добирати спільнокоренсві слова, розрізня
ти форми слова й спільнокоренсві слова, визначати спосіб творення слів;
■ пояснювати відомі слова, добирати до слів синоніми й антоніми та викори

стовувати їх у мовленні; пояснювати значення фразеологізмів, крилатих ви
словів;
• розпізнавати частини мови, визначати їх загальне значення, морфологічні 
ознаки, синтаксичну роль;
• розрізняти словосполучення й речення, визначати типи підрядного зв'язку 

в словосполученні; • визначати структуру речення, вид речення, правильно 
ставити розділові знаки й обгрунтовувати їх постановку;
• визначати в реченні з прямою мовою слова автора й пряму мову, замінюва
ти пряму мову непрямою;
• розпізнавати стилі мовлення, визначати особливості кожного з них



Абітурієнт повинен знати: мовні норми сучасної української літературної 
мови ( орфографічні, орфоепічні, лексичні, граматичні, стилістичні, пунктуа
ційні); мовленнєві норми (етику й етикет спілкування).
Абітурієнт повинен вміти: вільно володіти усною та писемною формами 
української літературної мови, правильно і грамотно писати й говорити, фо
рмулювати й виголошувати свої думки, підтримувати діалог.

III КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
усної відповіді (співбесіди) і української мови

ІІри оцінюванні відповіді основна увага приділяється насілпііим критеріям:
1) повнота і правильність відповіді;
2) ступінь усвідомленості, розуміння вивченої о:
3) мовленнєве оформлення відповіді.

Відповідь вступника має бути зв'язним, логічно послідовним 
повідомленням на певну тему, виявляти його вміння застосовувати 
визначення, правила до конкретних випадків.

Відповідь вступника оцінюється за рівнями: «високий», «достатній», 
«недостатній» за 12-бальною шкалою та переводиться у шкалу оцінювання 
100 -  200 балів.

За формою пред'явлення тестові завдання є завданнями з вибірковими 
відповідями: до кожного завдання пропонується чотири варіанти відповідей, 
з яких лише одна правильна.
• Зміст запитань відповідає завданням до державної атестації.
• Завдання співбесіди містить 12 питань.
• Максимальна кількість балів - 200 балів.
• Якщо абітурієнт правильно визначив варіант відповіді на питання, але 
при цьому відмовляється аргументувати свій вибір, він отримує 25 бала, в 
разі, якщо абітурієнт робить помилку у виборі варіанта, але в ході співбесі
ди легко виправляє свою помилку і аргументує правильну відповідь, він 
отримує 5 бала. Правильна і повна відповідь на питання оцінюється 10 ба
лів.



Таблиця
Переведення балів, отриманих учасниками співбесіди і української мови в рсііі ин-

гову шкалу (від 100 до 200 балів)

К і л ь к і с т ь  п р а в и л ь н и х  в і д п о в і д е й ha. і /><7.7 (tit) 100 Он 200
1 10 11с с кл ав

2 10 100.0

3 10 1 10

4 10 120

5 10 120

6 10 140

7 10 150
8 10 160

9 10 170

10 10 1 80

1 І 10 190

12 10 200



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 
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світніх навчальних закладів. К.: Освіта України, 201 8.
2. Срмолснко С.Я., Сичова В/Г. Рідна мова: Підручник для 5 клас> . Кл 1 ра- 
мота, 201 7.
3. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Рідна мова: Підручник для 5 класу за
гальноосвітніх навчальних закладів. -  К.: Навчальна книга, 2015.
4. І'лазова О.П., Кузнєцов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 6 класу. Кл 
Зодіак - Еко, 2018.
5. Срмолснко С.Я., Сичова В/Г. Рідна мова: Підручник для 6 класу. Кл Гра
мота, 201 7.
6. Глазова О.II., Кузнєцов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 7 класу. Кл 
Зодіак - Еко, 201 8.
7. Срмолснко С.Я., Сичова В/Г. Рідна мова: Підручник для 7 класу. Кл 1 ра- 
мота, 2017.
8. Глазова 0.11., Кузнєцов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 8 класу. Кл 
Зодіак - Еко, 2018.
9. Пентилюк М., Гайдаснко І. га ін. Рідна мова: Підручник для 8 класу . Кл 
Освіта, 2018.
10.Заболотний О.В./ Заболотний В.В. Українська мова: Підручник для 
9класу. -  Кл Генеза, 2018.
1 1. Глазова О.ГЕ, Кузнєцов Ю.Б. Українська мова: Підручник для 9 класу. 
Кл Зодіак - Еко, 201 8.
12. Пентилюк М., Гайдаєнко І. та ін. Українська мова: Підручник для 9класу. 
-К л  Освіта, 2009. 13. Срмолснко С.Я., Сичова В/Г. Українська мова: Підруч
ник для 9 класу. Кл Грамота, 2019.
13. Глазова О.II., Кузнєцов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 10 класу загаль
ноосвітніх навчальних закладів. Кл Освіта України. 2018.
14. Авраменко О.М. Українська мова: Підручник для 11 класу загальноосві
тніх навчальних закладів. К: Грамота. 2019.
15. Авраменко О.М. Довідник з української мови. Кл 1 рамо і а. 201 9.
16. Орфографічний словник. Терні опі.ть. 2019.
17. Український правопис. X: Фоліо, 2019 .


