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ПОЯСНIОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мова н€rлежить до найважливiших ознак людиЕи. Вона е засобом i
матерiалом формування й становлення особистостi людини, il iнтелекту, волi,
почуттiв, та формою буття. Мова - це безперервний rrроцес пiзнання cBiTy,
його освоення людиною. Мова е засобом спiлкування мiж JIюдъми, передання
власного досвiду iншим i збагачення досвiдом iнших.

Найважливiшим завданням освiти в УкраiЪi на сr{асному етапi е

прил)п{еЕня молодi до нацiональноi культури на ocнoBi рiдноi мови. Без
знання мови не може обiйтися жодна людина в суспiльствi, особливо та, що
навчаеться. Саме вступний екзамен з украiнськоi мови дае змогу визначити
piBeHb пiдготовки абiтурiента з мови, необхiдний для под€tльшого опанрання
обраною професiею.

Програму з украIнськоi мови для конкурсного вiдбору осiб, що
вступають за базi повноi середнъоi освiти, розроблено вiдповiдно до чинних
lrрограм з украiнсъкоТ мови для 5 - 9 класiв та 10 - 11 класiв.

Програма всrytrних екзаменiв з украiнськоi мови opieHTye абiтурiентiв
на Ti MoBHi поняття, явищq закономiрностi, якi вони повиннi знати, та
предметнi умiння, якими повиннi володiти для вдаJIого проходження
вступних випробуванъ.

Програма акладаеться з пояснювальноi записки та основноi частини.
В основнiй частинi подано перелiк тем, що охоплюютъ навчалъний

матерiал KypciB украiЪоъкоi мови.
Основна частина шредставлена у виглядi таблицi, що скJIадасться з двох

колонок, у rrершiй з яких подано назви роздiлiв та тем, у другiй - перелiк
мовних понятъ. TepMiHiB, мовних явищ i закономiрностей, якими повинен
володiти абiтурiент.

Наприкiнцi програми подано список рекомеЕдованоТ лiтератури, що
стане у нагодi абiтурiснтам при пiдготовцi до вступних випробувань.



Теми та що виносяться на ий екзамен
УкраТнська мова

Роздiл OcHoBHi питацня
Фонетика о зкуки мови

о голоснi i приголоснi звуки
о звуки i букви
о украiнський алфавiт
. вживання великоi лiтери
о склад
. наголос
. глухi й дзвiнкi приголоснi
. вимова дзвiнких приголосних у кiнцi слiв та в

кiнцi скпаду
о твердi й м'якi приголоснi
о вимова твердих й м'яких приголосних
о вживання м'якого знака
. вживання апострофа
о чергування голосних i приголосЕих звукiв у

словах
о чергування о,е з i
. чергування о з е пiсля ж, ч, ш та й
. чергування приголосних тrри словотвореннi
о вимова та написання годосних i приголосних у

коренях слiв
о ненаголошенi голоснi е, и, о
. ненаголошений а замiсть о
. чергування приголосЕих при словотвореннi
. написання префiксiв роз-, без-, через-, з- (iз-, с-)
. значенн. Вимова i правопис префiксiв ПРо-' ПРИ-,

прi-
о правилапереносучастин слова
. написання слiв iншомовного походження

лексика та
фразологiя

багатозначнi слова та однозначнi слова
омонlми
пряме i переносне значення слiв
синонiми
антонiми
загальновживанi слова
прфесiйна лексика
дiалектнi та професiйнi сJIова
власне украiЪськi слова
застарiлi слова
неологiзми
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Словотвiр о твlрна основа
. способи словотрворення, ik рiзновиди. змiни приголосних при TBopeHHi слiв

морфологiчним способом
. написання складних, скJIадноскороченихслiв

Морфологiя о iменник, його значення, морфологiчнi ознаки та
синтаксична роль

о типи вiдмiн iменникiв, подiл на групи
. написання вiдмiнкових закiнчень iменникiв
. способи творення iменникiв
о написання i вiдмiнювання чоловiчих та жiночих

iMeH, по батьковi
. прикметник, його значення, морфологiчнi ознаки

та синтаксична роль. шрикметники якiснi, вiдноснi й присвiйнi
. ступенi порiвняння прикметникiв, ix творення
. написанняприсвiйнихприкметникiв
. написаннявiдмiнкових закiнчень прикметникiв
. написання прiзвищ i географiчних н€lзв

прикметникового походження
о числiвник, його значення, морфологiчнi ознаки та

синтаксична ролъ, розряди числiвникiв за
значенням

о вiдмiнювання та написання числiвникiв
о займенник, його роль та значення, морфологiчнi

ознаки та синтаксична роль, розряди за
значенням

. вiдмiнювання та написання займенникiв
о дiеслово, його значення, морфологiчнi ознаки й

ситаксична роль
о дiеслова перехiднi та неперехiднi
. види дiеслiв
. способи творення дiеслiв
о дiеприкметник, його значення, морфологiчнi

ознаки та ситаксична роль. творення дiеприкметникiв
. написання дiеприкметникiв
о написання не з дiеприкметниками
о дiеприслiвник, його значення, морфологiчнi

ознаки та ситаксична рольо творення та написання не з дiсприслiвниками
о прислiвник, його значення, морфологiчнi ознаки

та ситаксична роJIъ. стуrrенirrорiвнянняприслiвникiв
о способи творення прислiвникiв



1 ноэ Hi у прислiвниках
. написання н, нн у прислiвниках
. написанняприслiвникiв
. прийменникякчастинамови
. вживання прийменникiв з iменниками у

вiдповiдних вiдмiнках
. особливостi вживання прийменникiв у (в), з (iз,

зi)
. спол)л{ник як частина мови
. простi та складнi спо.гryчники
. написаннясполучникiв
о спол)чники сурядностi та пiдрядностi
. часткакакчастинамови
о формотворчi частки
. заперечнi та мода.rrьнi частки
о вигук як частина мови
. значення вигукiв
о напи:*т" вигукiв
. роздlловl знаки при вигуках

синтаксис просте речення
вiдмiннiсть словосIIоJIyIення вiд речення
слооспоJtучення як скJIадова частина речення
способи зв'язку та порядок слiв у
словосполученнi i реченнi
iнверсiя
логiчний наголос
тиtIи речень за ik значенням
члени речення (пiдмет, присудок простий i
складений, додаток, означення, обставина) i
способи ik вираження
двi групи речень з одним головним членом
речення; неповнi речення
однорiднi члени речення
узаг€Lлънюючi слова при однорiдних членах
речення
роздiловi знаки мiж однорiдними член€lми та в

реченнях з узагЕLльнюючими словами
звертання, BcTaBHi слова i BcTaBHi речення,
роздiловi знаки при них
уточнюючi члени речення
складне речення
типи складного речення
складносуряднi речення, роздiловi зшаки в них
види пiдрядних речень
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складнопlдрядн1 речення з кlлькома пlдрядними
безсполу^rниковi складнi речеенч, роздiловi знаки
в IIих
складнi речення з рiзними видами зв'язку:
сполучниковим i безсполучниковим
пряма i непряма мовао

о роздlлов1 знаки при прямiй i непрямiй MoBi

СТРУКТУРА I ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ

Екзамен з украiЪськоi мови проводиться у письмовiй формi, тривалiсть
- 60 хвилин.

Робота складаеться з:
- диктонту, основною формою якого е перевiрка орфографiчноi та
пунктуацiйноi грамотностi абiтурiентiв (за обсягом тести здебiльшого 170 -
220 слiв, оцiнюеться однiею оцiнкою на ocнoBi насryпних критерiiЪ:
- орфографiчнi та пунктуацiйнi помилки оцiнюються однаково;
- помилка в словiо яке повторюеться в диктантi кiлька разiв, вважаеться
однiею rrомилкою; помилки на те саме правило, аJIе в рiзних словах
вважаютъся рiзними помилками;
- розрiзняють грубi i негрубi lrомилки (винятки; написання веоикоТ лiтери в
складних власних нuввах; правопис прислiвникiв, утворених вiд iменникiв з
прийменниками4 замiна одного роздiлового знака iншим);
- за наявностi в диктантi бiльше п'яти поправок оцiнка знижуеться на ба-тr;

- орфографiчнi та пунктуацiйнi помилки на правила, якi не включено до
шкiлъноi програми, виправляють, €Lле не враховують. Також Ее вважають за
помилку неправильну передачу так званоi авторськоi пунктуацii.

Результати встуIIного екзамену оцiнюються за 200 бальною шкztлою.
Перевiрка робiт здiйснюсться двома членами предметноi

екзаменацiйноТ KoMicii.

Нормаmuвu оцiнювання по балам

200 б - 0п.
187б-lнегрубап.
I75б-lп.
1б8 б - 1+1 не груба п.
159б-3п.
|47 б-4л.
Iз2 б - 5-6п.
|20 б - 7-8п.

100 б - 9-10п.
926_||-|2б.

79б-13-14п.
65б-15п.iбiльше
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