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1. ВСТУП 

 
Готуючись до вступу у заклади фахової передвищої освіти, абітурієнти 

повинні усвідомлювати, що знання мови належать до найважливіших 

сутностей людини. Вони є засобом і матеріалом формування і становлення 

особистості людини, її інтелекту, волі, почуттів і формою буття. Мова – це 

безперервний процес пізнання світу, його освоєння людиною. 
Екзаменаційну документацію для проведення вступних випробувань з 

української мови розроблено на основі Закону «Про загальну середню 

освіту», Державного стандарту базової та повної загальної (профільної) 

освіти та Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська 

мова» . 

Письмовий екзамен з української мови у вигляді диктанту дає можливість 

перевірити писемну грамотність абітурієнтів. Він зручний тим, що ставить 

усіх їх в однакові умови, оскільки вступники не мають права на вибір тексту 

чи його розміру.  

 

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

Абітурієнти з курсу сучасної української мови повинні знати: 

 

- українську абетку; звуки, букви, склади; 

- класифікацію звуків; 

- чергування голосних та приголосних в мовному потоці; 

- основні правила української літературної вимови; 

- основні правила української орфографії; 

- вживання великої літери; 

- написання слів разом, окремо, через дефіс; 

- правопис прізвищ та географічних назв; 

- правила написання апострофа; 

- правила написання м’якого знака; 

- правопис іншомовних слів; 

- правила переносу; 

- лексикологію; 

- синоніми, антоніми, омоніми; 

- українську фразеологію; 

- морфологію як учення про частини мови; 

- синтаксис як учення про словосполучення і речення; 

- класифікацію простих і складних речень; 

- пунктуацію; 

- основні стилі української мови. 
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Абітурієнти повинні володіти такими навичками та вміннями з 

української мови: 

 

- грамотно й охайно писати; 

- застосовувати теоретичні знання до конкретного мовного матеріалу; 

- знаходити й обгрунтовувати орфограми та пунктограми; 

- пояснювати фонетичні, лексичні, морфологічні, синтаксичні явища; 

- правильно ставити і пояснювати розділові знаки. 

 

3. РОЗДІЛИ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ 

 

ПРОГРАМА  курсу  вивчення української мови складається з таких 

розділів: 

 

1. Фонетика і фонологія ( вчення про знакову систему мови). 

2. Графіка і орфографія ( вчення про передачу звуків на письмі та правила 

написання слів і їх частин). 

3. Лексикологія і фразеологія (вчення про словниковий склад мови і 

фразеологічні одиниці мови). 

4. Морфемна структура слова ( засоби і способи творення слів). 

5. Граматика - морфологія і синтаксис ( учення про частини мови, форми 

слів і словозміну, про будову словосполучення і речення). 

6. Пунктуація (вчення про систему розділових знаків, їх типи та правила 

вживання). 

 

 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИКТАНТІВ З УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ 

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є 

текстовий диктант. Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на 

вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для 

запам'ятовування; постановка розділових знаків відповідно до опрацьованих 

правил пунктуації; правильність оформлення роботи. Перевірка здійснюється 

фронтально за традиційною методикою. Для екзаменаційного диктанту 

використовується текст, доступний для розуміння абітурієнтів на основі 

базової загальної середньої освіти. За обсягом тексти диктантів відповідають 

чинній програмі з української мови — містять 160 - 190 слів. Визначаючи 
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кількість слів у диктанті, було враховано як самостійні, так і службові 

частини мови й вигуки.  

Диктант оцінюють однією оцінкою на основі таких критеріїв:  

- орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 

- помилка в слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, або в корені 

однокореневих слів уважається однією помилкою; при підрахуванні ці 

помилки (скільки б їх не було) вважаються за одну; 

- помилки на те саме правило, але в різних словах, уважаються різними 

помилками.  

Виправляються, але не враховуються помилки, що спотворюють звуковий 

склад слова, наприклад "оперігати" (замість оберігати); "докша" (замість 

дошка). 

При оцінюванні диктантів важливо також враховувати характер помилки. 

Серед помилок слід виділяти негрубі, тобто такі, які не мають істотного 

значення для характеристики грамотності, повторювані і однотипні помилки. 

Під час підрахування помилок дві негрубі вважають за одну. Одна негруба 

помилка не враховується. 

До негрубих відносять такі помилки: 

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 разі, коли замість одного знаку поставлений інший; 

5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях  не хто 

інший, як; не що інше, як; ніхто інший ні; ніщо інше не…); 

6) у пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або порушенні їх 

послідовності; 

7) при заміні українських букв російськими. 

Повторюваними вважаються орфографічні помилки в одному й тому ж 

слові, яке вживається декілька разів, або в корені однокореневих слів. При 
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підрахуванні ці помилки (скільки б їх не було) вважаються за одну. 

Однотипними вважаються помилки на одне правило, якщо умови вибору 

правильного написання полягають у граматичних (борються, ходить) і 

фонетичних (пісня, сміється) особливостях слова. Кожна однотипна помилка 

обраховується  окремо. 

За наявності в контрольному диктанті більше п'яти поправок (виправлення 

неправильного написання на правильне) оцінка знижується на один бал, але 

таке зниження не повинно призводити до незадовільного оцінювання роботи 

студента. Відмінна оцінка не ставиться за наявності трьох і більше 

виправлень. 

    

Диктант оцінюється однією оцінкою, виходячи з таких нормативів: 
Бали 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Кількість 

допущених 

помилок 

 

0/1 0/2 0/3 3/0 3/2 0/7 0/8 4/6 0/10 7/0 5/10 Понад 

16 1/0 1/1 1/3 0/5 1/5 1/6 1/7 2/7 3/7 6/6 6/9 

 1/0 1/1 1/4 0/6 2/5 3/4 3/5 3/8 6/8 8/7 

  2/0 2/3 2/4 4/2 2/5 4/4 5/5 7/7  

  1/2 0/4 4/1 3/3 2/6 5/0 5/6   

   3/1 4/0  4/3 5/1 4/6   

   2/2   4/4 5/3 4/7   

      4/5 5/4    

 

Примітка: 

Перша цифра вказує на кількість орфографічних помилок, друга -

пунктуаційних. 

Шкала переводу результатів вступних випробувань  

у 200 бальну шкалу 

 

12- бальна шкала                               200- бальна шкала 

1-3 Не склав 

4 100 

5 110 

6 120 

7 130 

8 140 

9 150 

10 160 

11 180 

12 200 
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5. ЗРАЗКИ ДИКТАНТІВ ДЛЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Дендропарк «Софіївка» 

Невимовно прекрасний парк, закладений Станіславом Потоцьким у 

1796 році в місті Умань на Черкащині, було створено на прохання  його 

дружини Софії й на її честь названо «Софіївкою». Ідею створення парку в 

романтичному стилі як ілюстрації до грецьких і римських міфів подала вона 

сама. На втілення планів подружжя Потоцьких знадобилося десять років, але 

сам засновник не дожив до повного розквіту цього райського куточка. 

Тут гармонійно поєднано кожен з елементів: місцеві й екзотичні 

рослини, мармурові скульптури, гроти, фонтани, ставки. За задумом автора, 

чарівний парк мав бути втіленням античної міфології. Так на світ з’явився 

водограй «Змія» з міфу про троянців, критський лабіринт, джерело 

«Натхнення», що нібито утворилося від удару копита крилатого коня Пегаса. 

У «Софіївці» тече своя підземна річка Ахеронт, по якій, за легендою, Харон 

перевозив душі померлих у царство пітьми. Переказують, що Софія любила 

плавати нею у зворотному напрямку, таким чином неначебто 

омолоджуючись. 

Упродовж року парк відкритий для всіх, хто прагне подивитися на цей 

дивовижний витвір любові, природи і людей. Але найкраще відвідати 

«Софіївку» в червні, коли повітря сповнене духмяним ароматом квітів, або ж 

восени, коли листя полум’яніє жовтогарячими, багряними та золотисто-

коричневими кольорами. 

За книгою «Моя Батьківщина – Україна» (183 слова) 

 

 

 

 



8 

 

Чим пахне літо? 

Чим пахне літо? Стиглою полуницею, червоногарячим сонцем 

розігрітою, від чого її запах стає ще сильнішим, а також теплою річковою 

водою, прогрітою на мілководді. Крім цього, є й аромат трави, недавно 

скошеної, у якій ще блукають квіткові відтінки, але вже пробивається 

духмяність сіна. 

Багато в червня пахощів і фарб. У яскравому його різнотрав’ї граціозно 

похитують голівками білосніжні ромашки, малиново-червоними вуглинками 

світяться квіточки лісової герані, золотаво-жовтими зірочками блищать 

китички звіробою. За народними прикметами, ось-ось у лісі з’являться перші, 

давно очікувані гриби. 

А на початку липня до літніх пахощів і фарб доєднуються нові. Тільки 

не треба шукати їх на галявинах. Вони там, де високі дерева гордо тримають 

кучеряві крони, а в тих кронах гудуть бджоли, збираючи з жовтуватих квітів 

нектар, щоб зробити один із якнайцінніших продуктів – запашний світлий 

липовий мед. 

Чи бачили ви, як цвіте липа? Глянеш – і застигнеш у захваті! Квіти в 

неї білувато-жовті, зібрані в суцвіття. І мед, і липовий цвіт мають унікальні 

цілющі властивості, тому з давніх-давен народ їх шанує як ліки. 

За «Народним календарем» (162 слова) 
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