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Пояснювальна записка 

Мова належить до найважливіших ознак людини. Вона є засобом 

іматеріалом формування й становлення особистості людини, її інтелекту, 

волі,почуттів та формою буття. Мова – це безперервний процес пізнання 

світу, його освоєння людиною. Мова є засобом спілкування між людьми, 

передавання власного досвіду іншим і збагачення досвідом інших. 

Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її 

пріоритетневикористання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння 

українською мовою сприяє залученню до надбань культури українського 

народу, виробляє почуття впевненості у власних силах, допомагає свідомо 

мотивувати вибір майбутньої професії. Досконале володіння державною 

мовою – важлива умова формування особистості майбутнього молодшого 

спеціаліста, становлення його високодуховного, національно зорієнтованого 

світогляду як запоруки професійної кар’єри, передумови формування 

фахової компетенції. 

Найважливішим завданням освіти в Україні на сучасному етапі є 

прилученнямолоді до національної культури на основі рідної мови. 

Програму вступного випробування з української мови складено для 

осіб, які вступають на основі базової повної загальної середньої освіти для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра на підставі 

чинної програми з української мови для 10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (лист МОН№1/11-6611 від 23.12.2004р.) відповідно до 

Закону «Про загальну середню освіту»та Державного стандарту базової і 

повної 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 абітурієнтів, сприяти формуванню 

особистості, готової до активної творчої діяльності у всіх сферах життя 

демократичного суспільства. 

Основна мета вивчення рідної мови полягає у формуванні національно 

свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й 

навичками вільно, комунікативно доречно користуватися засобами рідної 

мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень 

комунікативної компетенції. Зазначена мета передбачає здійснення 

навчальної, розвивальної івиховної функцій освітнього змісту навчального 

предмета. 

Учасники вступних випробувань повинні знати та вміти: 

- правильно писати слова з вивченими орфограмами; 

- знаходити й виправляти орфографічні помилки; 

- визначати в словах дзвінкі, глухі, тверді, м’які, шиплячі приголосні; 

- визначати звукове значення букв у слові; 

- визначати спосіб творення слів; 

- знати лексикологію української мови; 



- розрізняти синоніми, омоніми, антоніми, пароніми, однозначні та 

багатозначні слова, пряме й переносне значення слів; 

- розуміти і пояснювати образне значення фразеологізмів; 

- застосовувати морфологічні норми української мови; 

- вміти ставити розділові знаки за допомогою вивчених правил у 

простихта складних реченнях; 

- дотримуватися норм мовленнєвого етикету. 

Програма складається із пояснювальної записки, змісту дисципліни 

ірекомендованої основної та додаткової літератури. 

Результати вступних випробувань для абітурієнтів, які вступають на 

основібазової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою. 

Критеріїоцінювання знань та вмінь абітурієнтів сформовано в пояснювальній 

записці допакетів екзаменаційних завдань. 

Завдання вступної співбесіди для абітурієнтів Коледжу Миколаївського 

національного університету імені В.О.Сухомлинського розроблено на основі 

Програми длязагальноосвітніх навчальних закладів з курсу «Українська 

мова». Метоюпроведення співбесіди є визначення рівня володіння 

абітурієнтами орфоепічними, орфографічними,морфологічними, лексичними, 

синтаксичними, стилістичними нормами сучасної українськоїлітературної 

мови, а також рівня засвоєння знань з теорії та історії розвитку української 

літератури. 

Співбесіда проводиться усно.При укладанні питань було враховано 

варіативність програм загальноосвітнього курсу «Українська мова».Матеріал 

програми розподілено за такими розділами: 

- Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія 

- Лексика і фразеологія 

- Морфологія і орфографія 

- Синтаксис і пунктуація 

- Стилістика 

Для успішного складання вступної співбесіди з української мови 

рекомендується актуалізуватизнання з таких тем: 

1. Звуки і букви. 

2. Наголос. 

3. Засоби милозвучності. 

4. Правопис м’якого знаку. 

5. Правопис апострофа. 

6. Правопис великої букви, власних назв. 

7. Правопис слів з ненаголошеними голосними. 

8. Чергування голосних та приголосних звуків. 

9. Подовження та подвоєння приголосних. 

10. Спрощення в групах приголосних. 

11. Правопис складних та складноскорочених слів. 

12. Правопис слів іншомовного походження. 

13. Правопис прізвищ українського походження. 

14. Правила переносу слів з рядка в рядок. 



15. Написання префіксів с-, з-, роз-, без-, прі-, пре-, при-. 

16. Зміни приголосних перед –ськ (ий). –ств(о). 

17. Однозначні і багатозначні слова. 

18. Омоніми. 

19. Синоніми. 

20. Антоніми. 

21. Діалектні слова. 

22. Застарілі слова. 

23. Неологізми. 

24. Фразеологічний зворот. 

25. Самостійні частини мови. 

26. Службові частини мови 

27. Закінчення іменників ІІ відміни в родовому відмінку однини. 

28. Правопис суфіксів іменників, прикметників, дієприкметників. 

29. Написання складних прислівників. 

30. Написання складних прийменників. 

31. Написання частки Не, Ні з різними частинами мови. 

32. Написання часток. 

33. Написання складних сполучників. 

34. Словосполучення. 

35. Члени речення. 

36. Види простого речення. 

37. Типи односкладних речень. 

38. Розділові знаки при однорідних членах речення. 

39. Розділові знаки в реченні з узагальнювальними словами при 

однорідних членах речення. 

40. Кома між однорідними й неоднорідними означеннями. 

41. Розділові знаки при відокремлених означеннях. 

42. Написання невідокремлених прикладок. 

43. Розділові знаки при відокремлених прикладках. 

44. Розділові знаки при відокремлених обставинах. 

45. Розділові знаки при відокремлених додатках. 

46. Кома перед обставинними порівняльними сполучниками. 

47. Розділові знаки перед та після вставних слів, словосполучень, 

речень. 

48. Розділові знаки при звертаннях. 

49. Розділові знаки при прямій мові, діалозі та цитаті. 

50. Кома в простому реченні. 

51. Кома в складному реченні. 

52. Класифікація складних речень. 

53. Написання двокрапки в складному реченні. 

54. Написання тире в простому та складному реченні. 

55. Написання крапки з комою в простому та складному реченні. 

56. Відношення між частинами складносурядного речення. 

57. Види підрядних речень. 



51. Стилі сучасної української літературної мови. 
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