ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мова належить до найважливіших ознак людини. Вона є засобом і
матеріалом 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, передайня
власного досвіду іншим і збагачення досвідом інших.
Найважливішим завданням освіти в Україні на сучасному етапі є
прилучення молоді до національної культури на основі рідної мови. Без
знання мови не може обійтися жодна людина в суспільстві, особливо та, що
навчається. Саме вступний іспит з української мови дає змогу визначити
рівень підготовки абітурієнтів з мови, необхідний для подальшого опанування
вибраною професією.
Програму з української мови для конкурсного відбору осіб, які вступають
на основі базової загальної середньої освіти, розроблено відповідно до чинних
програм з української мови: Українська мова. 5-9 класи. Програма для
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. - К.:
Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом
Міністерства від 07.06.2017 "№ 804.
Програма вступних іспитів з української мови орієнтує абітурієнтів на ті
мовні поняття, явища, закономірності, які вони повинні знати, та предметні
уміння, якими повинні володіти, для вдалого проходження вступних
випробувань.
Програма складається з пояснювальної записки та основної частини.
В основній частині подано перелік тем, що охоплюють навчальний
матеріал курсів української мови для 5, 6, 7, 8, 9 класів. Матеріал програми
розподілено за такими розділами:
-

«Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»,

-

«Лексикологія. Фразеологія»,

-

«Будова слова. Словотвір»,

-

«Морфологія»,

-

«Синтаксис»,

-

«Стилістика».

Основна частина представлена у вигляді таблиці, що складається з двох
колонок, у першій з яких подано назви розділів та тем, у другій - перелік
мовних понять, термінів, мовних явищ і закономірностей, якими повинен
володіти абітурієнт. Найбільша увага приділена розділам «Морфологія».
«Синтаксис» та «Орфографія», які є найоб’ємнішими за обсягом навчального
матеріалу й на вивчення яких у школі відводиться найбільше часу.
Наприкінці програми подано список рекомендованої літератури, що
стане у нагоді абітурієнтам при підготовці до вступних випробувань.

ТЕМИ ТА РОЗДІЛИ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ ЕКЗАМЕН
Розділ

Основні питання

Фонетика




























Лексика та
фразеологія








звуки мови
голосні і приголосні звуки
звуки і букви
український алфавіт
вживання великої букви
склад
наголос
приголосні звуки
глухі і дзвінкі приголосні
вимова дзвінких приголосних у кінці слів та в кінці
складу
тверді і м'які приголосні
вимова твердих і м'яких приголосних
вживання м'якого знака
вживання апострофа
чергування голосних і приголосних звуків у словах:
чергування о, е з і
чергування о з е після ж, ч, ш та й
чергування приголосних при словотворенні
вимова та написання голосних і приголосних у
коренях слів:
ненаголошених голосних е, и, о
ненаголошеного а замість о
чергування приголосних при словотворенні
написання приефіксів роз-, без-, через-, з-, (із-, с-),
значення, вимова і правопис префіксів пре-, при-,
прі правила переносу частин слова
 написання слів іншомовного походження
багатозначні та однозначні слова
омоніми
пряме і переносне значення слів
синоніми
антоніми
загальновживані слова








професійна лексика
діалектні та професійні слова
власне українські слова
застарілі слова
неологізми
стійкі словосполучення

Словотвір







твірна основа
способи словотворення, їх різновиди
зміни приголосних при творенні слів морфологічним
способом
написання складних, складноскорочених слів

Морфологія









іменник, його значення, морфологічні ознаки та
синтаксична роль
типи відмін іменників, поділ на групи
написання відмінкових закінчень іменників
(найскладніші випадки)
способи творення іменників
написання і відмінювання чоловічих та жіночих
імен,
по батькові
прикметник, його значення, морфологічні ознаки та
синтаксична роль
прикметники якісні, відносні і присвійні
ступені порівняння прикметників, їх творення
написання присвійних прикметників
написання відмінкових закінчень прикметників
(найскладніші випадки)
написання прізвищ і географічних назв
прикметникового походження
числівник, його значення, морфологічні ознаки та
синтаксична роль, розряди числівників за значенням
відмінювання та написання числівників
займенник, його значення, морфологічні ознаки та
синтаксична роль, розряди займенників за значенням
відмінювання і написання займенників
дієслово, його значення, морфологічні ознаки і
синтаксична роль






















































Синтаксис

дієслова перехідні та неперехідні
види дієслів
способи творення дієслів
дієприкметник, його значення, морфологічні ознаки
та синтаксична роль
творення дієприкметників
написання дієприкметників
написання не з дієприкметниками
дієприслівник, його значення, морфологічні ознаки
та
синтаксична роль
творення та написання не з дієприслівниками
прислівник, його значення, морфологічні ознаки та
синтаксична роль
ступені порівняння прислівників
способи творення прислівників
не, ні у прислівниках
написання н, нн у прислівниках
написання прислівників
прийменник як частина мови
вживання прийменників з іменниками у відповідних
відмінках
особливості вживання прийменників у (в), з (із, зі)
написання прийменників
сполучник як частина мови
прості та складні сполучники
написання сполучників
сполучники сурядності та підрядності
частка як частина мови
формотворчі частки
заперечні та модальні частки
вигук як частина мови
значення вигуків
написання вигуків
розділові знаки при вигуках

 просте речення
 відмінність словосполучення від речення;
 словосполучення як складова частина речення






























способи зв'язку та порядок слів у словосполученні і
реченні
інверсія
логічний наголос
типи речень за їх значенням
члени речення (підмет, присудок простий і
складений,
додаток, означення, обставина) і способи їх
вираження
дві групи речень з одним головним членом; неповні
речення
однорідні члени речення
узагальнюючі слова при однорідних членах речення
розділові знаки між однорідними членами та в
реченнях з узагальнюючими словами
звертання, вставні слова і вставні речення, розділові
знаки при них
речення з відокремленими членами (означеннями,
прикладками, обставинами); розділові знаки при них
уточнюючі члени речення
складне речення
типи складного речення
складносурядні речення, розділові знаки в них
види підрядних речень
складнопідрядні речення з кількома підрядними
безсполучникові складні речення, розділові знаки в
них
складні речення з різними видами зв'язку:
сполучниковим і безсполучниковим
пряма і непряма мова
розділові знаки при прямій і непрчмій мові

СТРУКТУРА І ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ
Екзамен з української мови проводиться у письмовій формі – тестування.
Тривалість тестування за всіма спеціальностями складає 1 годину 15 хвилин (в
астрономічних годинах) і 15 хвилин на підготовчо-заключний етап.
Тестові завдання з української мови для вступних екзаменів у
Запорізькому коледжі радіоелектроніки ЗНТУ складені згідно зі шкільною
програмою

«Українська

мова»

для

5-9

класів

(затверджена

Наказом

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).
Тести містять 24 завдання і мають різні рівні складності: 20% початкового рівня, 20% - високого, інші - середнього та достатнього рівня
складності.
У кожному завданні дається 4 варіанти відповідей, серед яких тільки один
правильний.
Результати вступного екзамену оцінюються за 12 бальною шкалою.
Шкала оцінювання додається.
Перевірка робіт здійснюється двома членами предметної екзаменаційної
комісії. На перевірку одного варіанта тестових завдань передбачено 5 хвилин
(0,11 академічної години).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
знань і вмінь вступників, які вступають, на основі базової загальної
середньої освіти (9 кл) для вступного екзамену з предмета «Українська
мова»
Тестові завдання з української мови для вступного екзамену у
Запорізькому коледжі радіоелектроніки ЗНТУ складені згідно зі шкільною
програмою

«Українська

мова»

для

5-9

класів

(затверджена

Наказом

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).
Тести містять 24 завдання.
Тести мають різні рівні складності: 20% – початкового рівня, 20% –
високого, інші – середнього та достатнього рівня складності.
Тривалість екзамену за всіма спеціальностями складає 1 годину 15
хвилин (в астрономічних годинах) і 15 хвилин на підготовчо-заключний етап.
У кожному завданні дається 4 варіанти відповідей, серед яких тільки один
правильний.
Результати вступного екзамену оцінюються за 12 бальною шкалою.
Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється 0,5 бала.
Шкала

оцінювання
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«Українська мова» для вступників, які вступають на основі базової загальної
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середньої освіти (9 кл.):

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(може містити будь-який посібник з української мови для абітурієнтів,
проте
рекомендуємо скористатися такими виданнями)
1

Глазова О. П. Українська орфографія: Навч. посібник. - Харків: Веста:

Вид-во «Ранок», 2005. - 384 с.
2

Козачук Г. О. Українська мова для абітурієнтів: Навч. посіб. - 7-ме вид.,

стереотип.
-

К.: Вища шк, 2006. - 287 с.
3

Паращич В.В. Українська мова. Довідник старшокласника та

абітурієнта. - Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС. 2005. - 272 с.
4

Фурдуй М. І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник /

За ред. В. В. Різуна. - К.: Либідь. 2003. - 272 с.
5

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. - К.: Освіта. 2002.

- 254 с.
Підвищенню мовної компетенції абітурієнта сприятимуть:
1

Орфографічний словник української мови: Близько 120000 слів /

Уклад.: С. І. Головащук. М. М. Пещак. В. М. Русанівський. О. О. Тараненко. К.: Вид-во «Довіра». 1994.
-

864 с.
2

Словник іншомовних слів / Укладачі: С. М. Морозов. Л. М. Шкарапута.

- К.: Наук, думка, 2000. - 680 с.
3

Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ПАН

України. Ін-т укр. мови НАН України. - К.: Наук, думка. 2007. - 288 с.
4

Чукіна В. Ф., Почтаренко О. М.. Почтаренко Г. С. Український

правопис в таблицях і схемах: Навчальне видання. - К.: Логос, 2005. - 1 76 с.
5

Ющук І. П. Українська мова: Підручник. - К.: Либідь. 2003. - 640 с.

