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1.Загальні положення 

Програма вступного випробування з української мови для абітурієнтів, які 

вступають на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти відповідно до 

чинної шкільної програми з української мови.   

Організація та проведення вступних випробувань  відбувається у порядку 

визначеному у Положенні про приймальну комісію Київського коледжу 

будівництва, архітектури та дизайну. 

Мета вступного випробування – відбір претендентів на навчання за 

освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр. 

Форма вступного випробування: вступне випробування проводиться у 

формі співбесіди. 

Тривалість вступного випробування (співбесіди) – 0,25 години на 

абітурієнта.  

Результат вступного випробування оцінюється за дванадцятибальною 

шкалою. 

Перепусткою на співбесіду є Аркуш результатів вступних випробувань, 

паспорт. 

Під час проведення вступного випробування не допускається 

користування електронними приладами, підручниками, навчальними 

посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням 

Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного 

випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він 

відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На 

співбесіді такого вступника член предметної екзаменаційної комісії вказує 

причину відсторонення та час. Аркуш співбесіди анулюється, а за співбесіду 

виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної 

Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі 

або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст 

відповіді.  



Вступники, які не з’явились на вступне випробування з української мови 

без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у конкурсі не 

допускаються.  

 

 

2. Перелік тем 

Українська мова 

1. Фонетика. Графіка  

Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови. Голосні й 

приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позначення звуків 

мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення 

букв я, ю, є, ї, щ. Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й ненаголошені 

склади. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Основні 

випадки чергування у-в, і-й. 

2. Лексикологія. Фразеологія  

Лексикологія як учення про слово. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне 

значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення 

слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Лексика української мови за 

походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. 

Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. 

Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання. Застарілі 

й нові слова (неологізми). Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. Поняття 

про стійкі сполуки слів і вирази. Фразеологізми. Приказки, прислів'я, афоризми. 

3. Будова слова. Словотвір  

Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, 

префікс, суфікс, закінчення. Словотвір. Твірні основи при словотворенні. 

Основа похідна й непохідна. Основні способи словотворення в українській мові: 

префіксальний, префіксально-суфіксальний, суфіксальний, безсуфіксальний, 

складання слів або основ, перехід з однієї частини мови в іншу. Основні способи 

творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Складні слова. 

Способи їх творення. Сполучні голосні [о], [е] у складних словах 



4. Морфологія. 4.1. Іменник  

Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови. Іменник як частина 

мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники власні та 

загальні, істоти й неістоти. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. 

Іменники спільного роду. Число іменників. Іменники, що вживаються в обох 

числових формах. Іменники, що мають лише форму однини або лише форму 

множини. Відмінки іменників. Відміни іменників: перша, друга, третя, четверта. 

Поділ іменників першої та другої відмін на групи. Особливості вживання та 

написання відмінкових форм. Букви -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників другої 

відміни. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини. 

Невідмінювані іменники в українській мові. Написання і відмінювання 

чоловічих і жіночих імен по батькові. 

4.2. Прикметник 

Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні та присвійні. Явища 

взаємопереходу прикметників з одного розряду в інший. Якісні     прикметники.     

Ступені     порівняння     якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх 

творення (проста й складена форми). Зміни приголосних при творенні ступенів 

порівняння прикметників.   Особливості     відмінювання прикметників (тверда 

й м'яка групи). 

4.3. Числівник 

  Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди числівників за значенням: кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, 

збірні) й порядкові. Групи числівників за будовою: прості й складені. Типи 

відмінювання кількісних числівників:  1)один, одна; 2)два, три, чотири; 3)від 

п'яти до двадцяти, тридцять, п'ятдесят ... вісімдесят; 4)сорок, дев'яносто, 

сто; 5)двісті-дев'ятсот;6)нуль, тисяча, мільйон, мільярд;7)збірні; 8)дробові. 

Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. Особливості правопису 

числівників. 

 

 



4.4. Займенник 

Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична    роль.     

Співвіднесеність     займенників     з іменниками,   прикметниками   й   

числівниками.   Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, 

присвійні, вказівні, означальні, питальні, відносні, неозначені, заперечні. 

Особливості   їх   відмінювання.    Творення   й    правопис неозначених і 

заперечних займенників 

4.5. Дієслово 

Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані    (дієприкметник)  і  незмінні  

(інфінітив, дієприслівник, форми на -но,  -то). Безособові дієслова. Види дієслів: 

доконаний і недоконаний. Творення видових форм. Часи дієслова: минулий, 

теперішній,   майбутній. Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. 

Творення форм умовного та наказового способів дієслів. Словозміна дієслів І та 

II дієвідміни. Особові та числові форми дієслів (теперішнього та майбутнього 

часу й наказового способу). Родові та числові форми дієслів (минулого часу й 

умовного способу). Чергування приголосних в особових формах дієслів 

теперішнього та майбутнього часу. 

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і 

пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Відмінювання 

дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на -по, -то. 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, їх творення. 

Дієприслівниковий зворот 

4.6. Прислівник 

Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників: вищий і 

найвищий. Зміни приголосних при творенні прислівників вищого та найвищого 

ступенів. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і 



дієприкметників. Написання разом, окремо й через дефіс прислівників і 

сполучень прислівникового типу. 

4.7. Службові частини мови 

Прийменник як службова частина мови. Групи прийменників за походженням: 

непохідні (первинні) й похідні (вторинні, утворені від інших слів). Групи 

прийменників за будовою: прості, складні й складені. Зв'язок прийменника з 

непрямими відмінками іменника. Правопис прийменників 

Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і 

синтаксичною роллю: сурядні (єднальні, протиставні, розділові) й підрядні 

(часові, причинові, умовні, способу дії, мети, допустові, порівняльні, з'ясувальні, 

наслідкові). Групи сполучників за вживанням (одиничні, парні, повторювані) та 

за будовою (прості, складні, складені). Правопис сполучників. 

Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: 

формотворчі, словотворчі, модальні. Правопис часток. 

4.8. Вигук 

Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням: непохідні й похідні. 

Значення вигуків. Звуконаслідувальні слова. Правопис вигуків. 

5. Синтаксис. 5.1. Словосполучення 

Завдання синтаксису. Словосполучення й речення як основні одиниці 

синтаксису. Підрядний і сурядний зв'язок між словами й частинами складного 

речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Типи словосполучень за 

морфологічним вираженням головного слова. Словосполучення непоширені й 

поширені 

5.2. Речення 

Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок 

слів у реченні. Види речень у сучасній українській мові: за метою висловлювання 

(розповідні, питальні й спонукальні); за емоційним забарвленням (окличні й 

неокличні); за будовою (прості й складні); за складом граматичної основи 

(двоскладні й односкладні); за наявністю чи відсутністю другорядних членів 

(непоширені й поширені); за наявністю необхідних членів речення (повні й 

неповні); за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів (однорідних 



членів речення, вставних слів, словосполучень, речень, відокремлених членів 

речення, звертання) 

5.2.1. Просте двоскладне речення 

Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Особливості 

узгодження присудка з підметом. Способи вираження підмета. Типи присудків: 

простий і складений (іменний і дієслівний). Способи їх вираження 

5.2.2. Другорядні члени речення у двоскладному   й односкладному реченні 

Означення узгоджене й неузгоджене. Прикладка як різновид означення. Додаток. 

Типи обставин за значенням. Способи вираження означень, додатків, обставин. 

Порівняльний зворот. Функції порівняльного звороту в реченні (обставина 

способу дії, присудок) 

5.2.3. Односкладні речення 

Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за 

способом вираження та значенням головного члена: односкладні речення з 

головним членом у формі присудка (означено-особові, неозначено-особові, 

узагальнено-особові, безособові) та односкладні речення з головним членом у 

формі підмета (називні). Способи вираження головних членів односкладних 

речень. Розділові знаки в односкладному реченні 

5.2.4. Просте ускладнене речення 

Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова в реченнях з 

однорідними членами. Речення зі звертанням. Звертання непоширені й 

поширені. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх 

значення. Речення з відокремленими членами. Відокремлені означення, 

прикладки - непоширені й поширені. Відокремлені додатки, обставини.   

Відокремлені   уточнювальні   члени   речення. Розділові знаки в ускладненому 

реченні 

5.2.5. Складне речення 

Ознаки складного речення. Засоби зв'язку простих речень у складному:  

1)інтонація й сполучники або сполучні слова; 2) інтонація. Типи  складних 

речень за способом зв'язку їх  частин: сполучникові й  безсполучникові.  

Сурядний  і  підрядний зв'язок між частинами складного речення 



5.2.5.1. Складносурядне речення 

Єднальні,    протиставні    та    розділові    сполучники    в складносурядному 

реченні. Смислові зв'язки між частинами складносурядного речення 

5.2.5.2. Складнопідрядне речення 

Складнопідрядне речення, його будова. Головне й підрядне речення. Підрядні 

сполучники й сполучні слова як засоби зв'язку у складнопідрядному реченні. 

Основні види підрядних речень: означальні, з'ясувальні, обставинні (місця, часу, 

способу дії та ступеня, порівняльні, причини, наслідкові, мети, умовні, 

допустові).  Складнопідрядні речення з  кількома підрядними, їх типи за 

характером зв'язку між частинами: 1) складнопідрядні речення з 

послідовною підрядністю; 2) складнопідрядні речення з однорідною 

підрядністю; 3) складнопідрядні речення з неоднорідною підрядністю. 

5.2.5.3. Безсполучникове складне речення 

Типи  безсполучникових  складних  речень  за  характером смислових відношень 

між складовими частинами-реченнями: 1) з однорідними частинами-реченнями 

(рівноправними); 2) з  неоднорідними   частинами (пояснюваною і 

пояснювальною). Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. 

5.2.5.4. Складні речення    з    різними видами сполучникового    й 

безсполучникового зв'язку 

Складні  речення  з  різними  видами   сполучникового   й безсполучникового 

зв'язку. 

5.3. Способи відтворення чужого мовлення 

Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Слова автора. Заміна прямої 

мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог. 

6. Стилістика 

Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, 

публіцистичний, конфесійний), їх основні ознаки, функції. 

7. Орфоепія 

Відображення     вимови     голосних     (наголошених     і ненаголошених) через 

фонетичну транскрипцію. Відображення вимови приголосних звуків:  



1)[дж],[до],[дз']; 2)[ґ]; 3)[ж], [ч], [ш], [дж]; 4) груп приголосних (уподібнення, 

спрощення); 5) м'яких приголосних; 6)подовжених приголосних. Вимова слів з 

апострофом. 

8. Орфографія 

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о]  в  коренях  слів.  

Спрощення  в  групах  приголосних. Сполучення йо, ьо. Правила вживання 

м'якого знака. Правила вживання   апострофа.   Подвоєння   букв   на   позначення 

подовжених    м'яких    приголосних    і    збігу   однакових приголосних    звуків.    

Правопис    префіксів    і    суфіксів. Позначення чергування приголосних звуків 

на письмі. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах. Написання слів 

іншомовного походження. Основні правила переносу слів з рядка в рядок. 

Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів. 

Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ. Правопис відмінкових 

закінчень іменників, прикметників. Правопис н та нн у прикметниках і 

дієприкметниках, не з різними частинами мови. 

9. Розвиток мовлення 

Загальне уявлення про спілкування й мовлення; види мовленнєвої діяльності; 

адресант і адресат мовлення; монологічне й діалогічне мовлення; усне й писемне 

мовлення; основні правила спілкування. Тема й основна думка висловлювання. 

Вимоги до мовлення (змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, 

виразність, доречність, правильність). Текст як середовище функціонування 

мовних одиниць. Основні ознаки тексту: зв'язність, комунікативність, 

членованість, інформативність. Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, 

мікротеми. Способи зв'язку речень у тексті. Класифікація текстів за сферою 

використання, метою, структурними особливостями. Тексти різних стилів, типів, 

жанрів мовлення. 
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загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2006. – 240 с. 
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Завдання в тестовій формі (ч. І, ч. ІІ). - К., 2010. 

24. Українська мова. Зошит з розвитку мови. Мова і розмова. Єрмоленко 

С.Я. 5-9 кл. Грамота, 2011  

25. Українська мова. Тестові завдання для перевірки навчальних досягнень 

учнів Домарецька Г.А.,Шевченко Є.Ф. 5-9 кл.- К.: Навчальна книга – 

Богдан, 2011   

26. Збірник диктантів з української мови,  упр. Перейма Л.Я. 5-11 -К., 

Навчальна книга – Богдан,2011. 

27. Збірник диктантів з української мови Корицька Г.Р. 5-11

 Мандрівець 2011.  

28. Український правопис. Практикум Дудка О.О., Шевелева Л.А.  5-11 кл.

 - К.: Гімназія, 2011.  

29. Українська мова. Комплексний довідник Дудка О.О., Шевелева Л.А. 5-

11 кл.- К.: Гімназія 2011.  

30. Збірник диктантів з української мови. Гноєва Н.І., Савченко Л.Г., 

Шевелєва Л.А.  5-11 кл.- К.: Гімназія, 2011. 

31. Довідник з української мови. 5-11 класи Тєлєжкіна О.О. 5-11 кл.

 Харків:Ранок, 2010. 

32. Шкільний довідник з української мови Міляновський Е. 5-11 кл. - 

К., Астон, 2010.  

33. Орфографічний словник учня Бурячок А.А. 5-11 - К., Навчальна 

книга – Богдан, 2010.  

34. Великий шкільний словник української мови укл. Співак Т.К. 5-11 кл.

 - К., 2012.  

35. Українська мова. Довідник для абітурієнтів та школярів  Дияк О.В.,  

36. Прудка В.М. 5-11 кл.- К., 2010.  

37. Сучасний український правопис. Практичний довідник .Укладач 

Попко О.Г. 5-11 - К.,   2011. 

 
 

 

 

4.Матеріали для самопідготовки: 

 

1.https://osvita.ua 

2.https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/ 
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5.Критерії оцінювання 

 
 

Рівень Бал Характеристика складених слухачами діалогів 

Початковий 

(Бали цього 

рівня 

одержують 

абітурієнти,  

успіхи яких у 

самостійному 

складанні 

відповіді поки 

що незначні) 

1  У абітурієнта виникають значні труднощі у підтриманні діалогу. 

Здебільшого він відповідає на запитання лише “так” чи “ні” або 

аналогічними уривчастими реченнями ствердного чи заперечного характеру. 

2 Абітурієнт відповідає на елементарні запитання короткими репліками, що 

містять недоліки різного характеру, але сам досягти комунікативної мети не 

може. 

3 Абітурієнт бере участь у діалозі за найпростішою за змістом мовленнєвою 

ситуацією, може не лише відповідати на запитання екзаменатора, а й 

формулювати деякі відповіді, припускаючись помилок різного характеру. 

Проте комунікативна мета досягається ним лише частково. 

Середній 

(Балів цього 

рівня 

заслуговують 

абітурієнти, які 

досягли певних 

результатів у 

складанні 

діалогу за 

двома—

чотирма 

показниками з 

нескладної 

теми, але за 

іншими 

критеріями 

результати 

поки що 

незначні.) 

4 Абітурієнт бере участь у діалозі з нескладної за змістом теми, в основному 

досягає мети спілкування, проте репліки його недостатньо вдалі, оскільки не 

враховують належним чином ситуацію спілкування, не відзначаються 

послідовністю, доказовістю; трапляється чимало помилок у доборі слів, 

побудові речень, їх інтонуванні тощо. 

5 Абітурієнт бере участь у діалозі за нескладною за змістом мовленнєвою 

ситуацією, додержується елементарних правил поведінки в розмові, загалом 

досягає комунікативної мети, проте допускає відхилення від теми, мовлення 

його характеризується стереотипністю, недостатньою різноманітністю і 

потребує істотної корекції тощо. 

6 Абітурієнт успішно досягає комунікативної мети в діалозі з нескладної 

теми, його репліки загалом є змістовними, відповідають основним правилам 

поведінки у розмові, нормам етикету, проте їм не вистачає самостійності 

суджень, їх аргументації, новизни, лаконізму в досягненні комунікативної 

мети, наявна певна кількість помилок у мовному оформленні реплік тощо. 

Достатній 

(Балів цього 

рівня 

заслуговують 

абітурієнти, які 

самостійно, у 

цілому вправно 

за більшістю 

критеріїв 

склали діалог з     

теми, що 

містить певну 

7 Діалогічне мовлення абітурієнта  за своїм змістом спрямовується на 

розв’язання певної проблеми, загалом є змістовним, набирає деяких рис 

невимушеності; з’являються елементи особистісної позиції щодо предмета 

обговорення, правила спілкування в цілому додержуються, але ще є істотні 

недоліки (за 4-ма критеріями): невисокий рівень самостійності й 

аргументованості суджень, можуть траплятися відхилення від теми, 

помилки в мовному оформленні реплік тощо. 

8 Абітурієнт загалом вправно бере участь у діалозі за ситуацією, що містить 

певну проблему, досягаючи комунікативної мети, висловлює судження і 

певною мірою аргументує їх за допомогою загальновідомих фактів, у діалозі 

з’являються елементи оцінних характеристик, узагальнень, що базуються на 

використанні прислів’їв і приказок, проте допускаються певні недоліки за 

кількома критеріями (3-ма). 



проблему, 

продемонст 

рували належну 

культуру 

спілкування, 

проте за 

деякими з 

критеріїв (від 2-

х до 4-х) їх 

мовлення ще 

містить певні 

недоліки.) 

9 Абітурієнт самостійно складають діалог з проблемної теми, демонструючи 

загалом достатній рівень вправності й культури мовлення (чітко 

висловлюють думки, виявляють вміння сформулювати цікаве запитання, 

дати влучну, дотепну відповідь, здебільшого виявляють толерантність, 

стриманість, коректність у разі незгоди з думкою співрозмовника), але в 

діалозі є певні недоліки за 2-ма критеріями, наприклад: нечітко виражається 

особиста позиція абітурієнта, аргументація не відзначається оригінальністю 

тощо. 

Високий 

(Балів цього 

рівня 

заслуговують 

абітурієнти, які 

продемонст 

рували високу 

культуру 

спілкування, 

переконливо 

аргументуючи 

свої думки з 

приводу 

проблемної 

теми, змогли 

зiставити різні 

погляди на той 

самий предмет, 

навести 

аргументи “за” 

і “проти” в їх 

обговоренні 

тощо) 

10 Абітурієнт складає діалог за проблемною ситуацією, демонструючи 

належний рівень мовленнєвої культури, вміння формулювати думки, 

обґрунтовуючи власну позицію, виявляють готовність уважно і 

доброзичливо вислухати співрозмовника,  додержується правил 

мовленнєвого етикету; структура діалогу, мовне оформлення реплік діалогу 

звичайно відповідає нормам, проте за одним із критеріїв можливі певні 

недоліки. 

11 Абітурієнт складає діалог, розкривши повністю аспект запропонованої 

теми, переконливо й оригінально аргументє свою позицію, зіставляє різні 

погляди на той самий предмет, розуміючи при цьому можливість інших 

підходів до обговорюваної проблеми, виявляє повагу до думки іншого; 

структура діалогу, мовне оформлення реплік діалогу відповідає нормам. 

12 Абітурієнт  складає глибокий за змістом і досконалий за формою діалог, 

самостійно обравши аспект запропонованої теми (або ж сам визначає 

проблему для обговорення), демонструючи вміння уважно і доброзичливо 

вислухати співрозмовника, коротко, виразно, оригінально сформулювати 

свою думку, дібрати цікаві, влучні, дотепні, переконливі аргументи на 

захист своєї позиції, у тому числі й з власного життєвого досвіду, зіставити 

різні погляди на той самий предмет; здатні змінити свою думку в разі 

незаперечних аргументів іншого; додержується правил поведінки і 

мовленнєвого етикету в розмові. 

 

 

 

 


