Всі вступники до закладів вищої освіти України обов’язково складають
додаткове вступне випробування з української мови. Адже мова – основа всіх знань,
не засвоївши її, неможливо стати справжнім майстром, висококваліфікованим
фахівцем.
ПРОГРАМА
УКРАЇНСЬКА МОВА
Принципи української орфографії.
М'які приголосні звуки, позначення м'якості на письмі.
Буквосполучення йо, ьо.
Апостроф.
Вимова і позначення на письмі ненаголошених [е], [й], [о]. Чергування [о], [е] з
[і], [е], [о] після ж, ч, ш, [дж]... у коренях слів.
Букви й, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях українських слів.
Подвоєння букв на позначення подовження приголосних і збігу приголосних
звуків. Спрощення у групах приголосних звуків.
Вимова і правопис префіксів. Префікси пре-, при-, прі-, пере-, пред-, перед-.
Вимова і правопис префіксів, що закінчуються на приголосний. Правопис
суфіксів.
Поняття про милозвучність мовлення. Засоби милозвучності українського
мовлення.
Чергування [у] - [в], [і] - [й].
Зміни приголосних звуків при словотворенні, позначення їх на письмі. Велика
буква.
Написання слів разом, окремо і через дефіс.
Правопис не, ні.
Вимова і правопис слів іншомовного походження.
Правопис прізвищ і географічних назв іншомовного походження.
Правопис складних географічних назв.
Правила переносу слів.
Іменник.
Іменники – назви істот і неістот. Іменники загальні і власні.
Іменники із значенням конкретності або абстрактності.
Іменники із значенням збірності. Іменники із значенням речовинності.
Рід іменника. Число іменника. Відмінки іменників. Відмінювання іменників.
Відмінювання і особливості правопису відмінкових закінчень іменників.
Прикметник. Розряди і форми прикметників. Повні і короткі прикметники.
Відмінювання і особливості правопису відмінкових закінчень прикметників.
Числівник. Відмінювання і правопис числівників.
Займенник. Розряди займенників.
Дієслово. Дієслівні форми. Види дієслова і творення видових форм.
Дієвідмінювання і правопис дієслів.
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Прислівник. Творення та правопис прислівників.
Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук.
Порядок слів у реченні.
Принципи української пунктуації. Типи розділових знаків.
Розділові знаки в кінці речення. Крапка.
Знак питання і знак оклику.
Три крапки.
Тире між підметом і присудком. Тире між різними членами речення та на місці
пропущеного члена речення.
Розділові знаки при однорідних членах речення. Кома між однорідними
означеннями і прикладками. Розділові знаки при узагальнюючих словах.
Розділові знаки при відокремлених членах речення.
Розділові знаки при відокремлених означеннях.
Розділові знаки при відокремлених прикладках.
Розділові знаки при відокремлених обставинах.
Розділові знаки при відокремлених додатках.
Розділові знаки при уточнюючих, пояснюючих і приєднувальних членах
речення. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях, вставних і
вставлених реченнях.
Розділові знаки при звертаннях.
Розділові знаки при вигуках, стверджувальних і заперечних словах. Розділові
знаки у складносурядних реченнях.
Розділові знаки у складнопідрядних реченнях.
Розділові знаки у безсполучникових реченнях.
Розділові знаки у реченнях з як, мов, наче та ін.
Розділові знаки при прямій мові та при цитатах.
Критерії оцінювання
Кожна правильна відповідь за тестове питання оцінюється у 10 балів.
Оцінка у
балах
180-200
160-179
150-159
120-149
100-119
0-99

Підсумкова шкала оцінювання
Оцінка за Оцінка за національною шкалою
шкалою
ЕСТS
A
відмінно
B
C
D
E
F

добре
задовільно
незадовільно

Зразок
ТЕСТ
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У кожному завданні – лише ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Виберіть
правильну відповідь та позначте її.
1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком:
А
на черешен..ці, пот..мянілий, ескадрил..я, Уман..щина;
Б
с..огодні, їдал..ня, по-україн..с..ки, павіл..йон;
В
сяд..мо, нен..чин, власниц..кий, боїш..ся;
Г
сіл..с..кий, мен..ший, сяд..те, піс..ня.
2. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:
А
бар..єр, Лук..яненко, з..єднати, бур..ян;
Б
різьб..яр, кон..юнктивіт, В..ячеслав, сім..я;
В
рум..яний, р..ядно, Підмосков..я, від..їзд;
Г
цв..ях, зв..язок, подвір..я, бур..як.
3. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом С-:
А
(з,с)чистити, (з,с)худнути, (з,с)холонути, (з,с)цементувати;
Б
(з,с)киснути, (з,с)кладати, (з,с)сунути, (з,с)хрестити;
В
(з,с)фальсифікувати, (з,с)пиняти, (з,с)кипіти, (з,с)хопити;
Г
(з,с)писати, (з,с)ховати, (з,с)дати, (з,с)терти.
4. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами:
А
непримирен..ий, Запоріж..я, качин..ий, ван..а;
Б
Гол..андія, без..убий, здоровен..ий, піч..ю;
В
роз..броїти, пів..ікна, скажен..ий, віл..а;
Г
навман..я, с..авці, тон..а, стат..ей.
5. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення в групах
приголосних:
А
випус..ний, проїз..ний, плюс..нути, перс..ня;
Б
тиж..ня, зловіс..ний, контрас..ний, корис..ний;
В
якіс..ний, жаліс..ливий, щас..ливий, заздріс..ний;
Г
шіс..десят, облас..ний, компос..ний, чес..ний.
6. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці крапок потрібно писати літеру Е:
А
ж..брак, щ..рбатий, зел..ніють, майст..р;
Б
ст..пи, з..мля, в..черя, л..ман;
В
д..влюся, ч..рвоний, п..чера, ж..рдина;
Г
ст..пендія, в..сна, с..стра, л..лека.
7. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з
літерою И:
А
браз..льський, м..нерал, ч..лієць, бенз..н;
Б
сп..рт, Р..м, Пак..стан, ш..фер;
В
Мадр..д, д..плом, к..тель, с..рена;
Г
д..ректор, д..аметр, к..сет, к..нджал.
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8. Позначте рядок, у якому всі складні іменники потрібно писати разом:
А
верто/літ, пів/яблука, лікар/стоматолог, трудо/день;
Б
лісо/степ, людино/день, авто/кран, чорно/бривці;
В
пів/аркуша, газо/провід, радіо/фізика, дерево/насадження;
Г
світо/гляд, всюди/хід, звіро/бій, прем’єр/міністр.
9. Позначте рядок, у якому всі складні прикметники потрібно писати разом:
А
паро/возний, машино/будівний, п’яти/річний, авіа/космічний;
Б
семи/поверховий, південно/східний, вільно/думний, жовто/гарячий;
В
біло/сніжний, темно/зелений, вічно/зелений, лісо/степовий;
Г
глухо/німий, східно/слов’янський, дво/поверховий, м’ясо/молочний.
10. Позначте рядок, у якому всі складні прислівники потрібно писати разом:
А
в/середині, по/троху, по/всюди, в/четверо;
Б
до/пізна, від/давна, як/найкраще, по/четверо;
В
до/загину, мимо/їздом, за/одно, у/бік.
Г
чим/раз, на/далі, на/весні, до/речі.
11. Позначте рядок, у якому всі складні прийменники та сполучники потрібно писати
разом:
А
в/продовж, за/для, на/впроти, адже/ж;
Б
не/зважаючи на те що, по/переду, при/тому, то/що;
В
по/над, тоб/то, тому/то, або/що;
Г
що/до, з/попід, тільки/но, от/же.
12. Позначте рядок, у якому всі слова з НЕ потрібно писати разом:
А
не/покоїтися (тривожитись), не/може, не/докрів’я, не/вільник;
Б
не/закінчити, не/порушно, не/похитний, не/мовбито;
В
не/втямки, не/впинний, не/хтувати, не/долік;
Г
не/достача, не/года, не/поспішаючи, не/п’ятий.
13. Позначте рядок, у якому всі іменники в родовому відмінку однини мають
закінчення -А(-Я):
А
агат (окремий кристал), агітатор, агітплакат, агроном;
Б
агат (речовина), агітпоїзд, аграрій, агрохімік;
В
авіаполк, агробіолог, Адам, адвокат;
Г
абзац, аналіз, асфальт, атом.
14. Позначте рядок, у якому всі підкреслені слова потрібно писати з великої літери:
А
сузір’я (В,в)елика (В,в)едмедиця, (А,а)нтарктида, (Г,г)ерой (У,у)країни,
(В,в)олинська область;
Б
(А,а)поллон, (Б,б)огдан (Х,х)мельницький, завод “(Т,т)ранссигнал”, (Р,р)іо(Д,д)е-(Ж,ж)анейро;
В
(С,с)есія (Х,х)мельницької міськради, (Б,б)іблія, (Н,н)овий рік (свято), медаль
“(З,з)а визволення (В,в)аршави”;
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Г
(Ц,ц)ентральна (Р,р)ада, (Н,н)ародний (А,а)ртист, місто (Б,б)іла (Ц,ц)ерква,
(Г,г)аличина.
15. Позначте рядок, у якому жодне словосполучення не потребує редагування:
А
безмірне горе, кредитний білет, добродійний вечір, беззбиткова справа;
Б
безвихідне положення, безкоштовна послуга, вільне читання, збіглий в’язень;
В
великий діамант, повістка дня, ятрити душу, неприбуткове підприємство;
Г
підписка на газети, протягом року, згідно з наказом, благополучна посадка.
16. Позначте речення, у якому між підметом і присудком треба поставити тире
(розділові знаки пропущено):
А
Пісня і праця великі дві сили (І. Франко).
Б
Для нас у ріднім краю навіть дим солодкий та коханий (Леся Українка).
В
Земле чужая яка ж бо ти рідна для мене! (Леся Українка).
Г
У справедливих армій доля завжди прекрасна (О. Гончар).
17. Позначте речення, у якому треба поставити двокрапку (розділові знаки
пропущено):
А
На берегах Дніпра розташовано багато міст як-от Київ Черкаси
Дніпропетровськ Запоріжжя Херсон (М. Рильський).
Б
Старезні дерева стоять обабіч дороги і пахнуть хлібом вощиною і медами (І.
Цюпа).
В
Ніч
розляглася
на
безкраїх
просторах
таких
свіжих
зелених
запашних (М. Коцюбинський).
Г
Там лист осик у вічному танку тремтить і поривається і лине у
височінь (М. Рильський).
18. Позначте складносурядне речення, між частинами якого не ставиться кома
(розділові знаки пропущено):
А
Нічного вітру теплий подих і ясні зорі угорі і віддзеркалені у водах на
узбережжі ліхтарі (Н. Забіла).
Б
А десь біжать залізні коні і пахне холодом трава (В. Сосюра).
В
І як мені ті дні забути і як не виспівать мені ті чорні ночі в час
осмути (А. Малишко).
Г
Вдяг ясень-князь кирею золоту а дика рожа буйнії корали (Леся Українка).
19. Позначте безсполучникове складне речення, між частинами якого ставиться
тире (розділові знаки пропущено):
А
Ми не лукавили з тобою ми просто йшли у нас нема зерна неправди за
собою (Т. Шевченко).
Б
Місяць викочувався все вище й вище осяяні дерева дивились на свої
тіні (М. Коцюбинський).
В
Стою під кленом біля джерела у серце йдуть пісні привітні (М. Стельмах).
Г
Погасли вечірні огні усі спочивають у сні (Леся Українка).
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20. Позначте речення, в якому узгоджене означення не відокремлюється комами
(розділові знаки пропущено):
А
В тиші зимової ночі чути було лише легенький тріск стиснутих лютим морозом
дерев (О. Донченко).
Б
Сади омиті музикою згадок ковтають пил міжселищних доріг (Ліна Костенко).
В
В імлистій долині осяяній срібним промінням сонця стояли широкі лани
золотого жита та пшениці (М. Коцюбинський).
Г
Місяць закоханий в ніч чарівну сяє щасливий і світить (О. Олесь).
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