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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

Програму для вступників з української мови та літератури (письмово) 

розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів, а 

також програми Українського центру оцінювання якості освіти. Щоб написати 

диктант з української мови, вступники повинні володіти знаннями з різних 

галузей мовознавства, зокрема з фонетики, орфоепії, орфографії, морфеміки, 

словотвору, лексикології, фразеології, морфології, синтаксису, пунктуації. 

До вступників висувають такі вимоги:  

 знати зміст мовних понять і термінів; 

 розпізнавати мовні явища й закономірності; 

 розуміти значення й особливості функціонування мовних одиниць; 

 застосовувати знання з фонології, лексикології, фразеології, 

морфеміки, словотвору, морфології, синтаксису, лінгвістики тексту і стилістики 

в практичних ситуаціях; 

 володіти орфоепічними, лексичними, граматичними, пунктуаційним, 

стилістичними, орфографічними нормами сучасної української літературної 

мови; 

 відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від 

помилкових; 

 використовувати різноманітні виражальні засоби, граматичні 

конструкції, лексичне і фразеологічне багатство української мови в процесі 

спілкування для оптимального досягнення мети спілкування. 

 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Мовна норма. Норми сучасної української літературної мови.  

2. Орфограма. Види орфограм. Орфографічне правило. Принципи 

української орфографії.   

3. Пунктуація. Принципи української пунктуації. Типи розділових 

знаків. 

4. Графіка, алфавіт. 

5. Уживання апострофа. 

6. Уживання знака м’якшення. 

7. Чергування голосних. 

8. Зміни приголосних за словотворення та словозміни. 

9. Спрощення в групах приголосних. 

10. Подвоєння та подовження приголосних. 

11. Правопис префіксів і суфіксів. 

12. Правопис слів іншомовного походження. 

13. Правопис прізвищ і географічних назв слов’янського походження. 

14. Уживання великої літери. 



 

15. Правопис складних іменників. 

16. Поділ іменників на відміни та групи. 

17. Особливості відмінювання іменників. Правопис відмінкових закінчень 

іменників. Невідмінювані іменники. 

18. Особливості правопису відмінкових закінчень іменників ІІ відміни 

чоловічого роду в родовому відмінку однини. 

19. Правопис складних прикметників. 

20. Особливості відмінювання прикметників. Правопис відмінкових 

закінчень. Особливості відмінювання й написання числівників. 

21. Зв’язок числівників з іменниками. 

22. Особливості відмінювання й правопису займенників. 

23. Правопис особових закінчень дієслів. Написання дієприкметників і 

дієприслівників. 

24. Правопис прислівників. 

25. Правопис сполучників. 

26. Написання прийменників. 

27. Правопис часток. 

28. Написання не, ні з різними частинами мови. 

29. Пунктуація. Принципи української пунктуації. Типи розділових 

знаків. 

30. Тире в простому двоскладному реченні.  

31. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами речення. 

32. Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями. 

33. Розділові знаки в реченнях з відокремленими прикладками. 

34. Розділові знаки в реченнях з відокремленими обставинами. 

35. Розділові знаки в реченнях з відокремленими додатками. 

36. Розділові знаки в реченнях з уточнювальними членами речення. 

37. Розділові знаки в реченнях з як, мов, наче та ін.  

38. Розділові знаки в реченнях зі вставними й вставленими 

конструкціями. 

39. Розділові знаки в реченнях зі звертаннями. 

40. Розділові знаки в реченнях з вигуками, заперечними й 

стверджувальними словами. 

41. Розділові знаки в реченнях з пояснювальними й приєднувальними 

словами. 

42. Розділові знаки в складносурядному реченні. 

43. Розділові знаки в складнопідрядному реченні. 

44. Розділові знаки в безсполучниковому реченні. 

45. Розділові знаки в складних синтаксичних конструкціях. 

46. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою. 

47. Способи передавання прямої мови непрямо. 

48. Пунктуаційне оформлення діалогів і цитат. 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА БІЛЕТА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Диктант 

Поміж степових вечірніх курганів, що імляться, сивіють на видноколі, 

здіймається один курган особливий, вишнево-червоний: сонце-курган. Дедалі 

меншає, тане він, той вишнево-червоний курган... Розтанув, зник на очах: 

сховалось за обрієм сонце.  

Сонце зайшло, а відблиски неба ще живуть на стрілчастих ракетах, що, 

скільки зглянеш, височать по всьому степу, немов обеліски. Ні деревця ніде, ні 

доріг, ні людського житла. Тільки степ та ракети. Одні лежать, інші підвелися 

й, напівсхилені під певним кутом, завмерли на своїх ракетних пристроях, ще 

інші сторчма стоять, націлені в небо, зачаївши силу блискавиць у своїх тугих, 

налитих тілах. 

Світ безгоміння і смутку, світ, що створений мовби на пересторогу 

людині. Тільки й порушують інколи тишу цих неоглядних просторів вибухи 

страшенної сили, бо все тут призначено для ударів, для влучань, для попадання 

в ціль. Безжиттєве, несправжнє, примарне усе тут: і біленькі реактивні 

винищувачі, що розпластано принишкли серед трав, - то вже такі літаки, що з 

них вийнято душу і вони нікуди не полетять; і судно, що бовваніє на морі, - те 

судно ніколи не попливе; і чорні грузовики польових радіостанцій, що ген-ген 

темніють, розкидані по степу між ракетами, - вони так і темнітимуть день за 

днем на одному місці, бо вони несправжні; і самі ці обеліски-ракети – це тільки 

мішені, це тільки вміло поставлені кимось у цих безлюдних просторах макети 

бойових ракет. 

І якось незвично серед цього безгоміння та непорушності раптом 

побачити силует газика, що жваво рухається по обрію, маленький, як миша, 

серед високих блискучих ракет. Незвично бачити, як біля одного з курганів, де 

газик припиняє свій біг, з нього виходить людина – одинока людина в 

льотчицькому кашкеті й шкіряній блискучій тужурці. Повільною ходою 

простує людина на курган, зупиняється на його вершині, надовго непорушніє в 

зажурі й смутку, як знепорушніли і ці обеліски-ракети, що до самих обріїв 

виповнюють степ своєю гаснучою вечірньою величчю. 

Що вивело на курган цю людину? Які думки обіймають її, яку бентегу 

носить вона у своєму серці? Стоїть у задумі, стоїть незрушно у вечірніх 

присмерках. Здалеку якому-небудь чабанові з радгоспних земель і сама ця 

силуетна людина на полігоннім кургані могла б здатися лише макетом людини, 

маленьким макетом, що застиг поміж інших величезних макетів, серед того 

заборонного світу, ім’я якого полігон (О.Гончар).                                                                                                                    

 



 

Диктант 

Вечірня вулиця в берегах вишневого цвіту. Вечірня вулиця наче дно 

річки, по якому ти йдеш, ідеш по грузькому піску, а з обох боків над тобою 

здибилися білі пахучі хвилі. Вони поки що застигли, вони поки що дивляться 

цікаво на тебе кожною своєю квіточкою, вони ніби очікують слушної миті, щоб 

полинути донизу, в цей неприродний вакуум, і залляти його до верхів. Накрапає 

теплий, справді-таки дрібен-дрібен дощик, дерева стоять чи то в парі, чи то в 

ріденькому туманці, який зм’якшує все, злагіднює, і маєш таке відчуття, ніби 

зараз ти присутній при акті першотворення, наче ти перенісся в первісні часи. 

Бо й тоді так само цвіло дерево. Зрештою, так воно цвіте завжди. 

І якими безглуздими, якими несправжніми здаються, коли вбираєш у себе 

мудрість розквітлих дерев, людська жорстокість, зло, несправедливість, 

підлість, кровожерність. Отут, серед цвіту, здається, наче й нема всього того в 

світі. Отут, серед цвіту, здається, що якби людина повчилася мудрості в дерев, 

то не була б ворогом самій собі  й природі. 

Ще ж наче й не одцвітати садкам завтра чи позавтра, бо яблуні лише 

збираються випустити цвіт на волю, а проте на землі вже біліє опалими 

пелюстками. І чорна земля здається від них темнішою, відмолодженою. І хоч 

криницю накривають дерев’яною накривкою, а проте у витягнутому відрі води 

плавають змарнілі, зводянілі пелюстки, бо ж вишня стоїть над самою 

криницею (Є.Гуцало). 

 

Диктант 

Сонячний Київ і бульвар Шевченка… Буйні каштани стоять  безкінечною 

шпалерою й тримають на сонці чудесні свічі – свічі своїх квіток. Каштани, наче 

великі панікадила, парадно розставлені на вулицях, встромлені в чорну, 

зволожену майським дощем землю. Вони стоять і тріумфально кадять в небо 

золотим пилом, пахощами, буйним пафосом цвітіння, а на листках і на свічах 

квіток мерехкотять дощинки, діаманти краплин, випромінюючи веселки… А по 

вулиці йде, пританцьовує, сміхом заливається молодість. Їхня молодість, його 

(Андрієва) молодість, – по Києву, по столиці його землі, по бульвару Шевченка, 

– безжурна, відважна, горда, закохана молодість! Їй присвічує сяйво 

фантастичних зелено-рожевих панікадил… Каштани… Вони ж стояли і в парку 

його рідного міста – свідки його дитинства, свідки його юнацтва, свідки його 

любові, мрій, зітхань і поцілунків ночами травневими, вечорами липневими… 

Розпростерши віти густими шатрами, вони оберігали його щастя, його майно, 

його радість, буремне кипіння його молодості. І вони мовчали, як змовники, й, 

як змовники, шуміли грайливо вітами назустріч, прихиляючи небо, скорочуючи 

до нього шлях… Каштани… 



 

І це ніби від них посланець стоїть за вікном. 

Коли йде дощ уночі, тоді за вікном чути шум окремий – дощ іде по 

деревах, і тоді арештантському вухові видається, ніби хтось грає на арфі, – дощ 

січе по групах листу, ударяє по різних площинах, поставлених під різними 

кутами, по листочках великих і маленьких, і все це відрізняє чуйне 

арештантське вухо. А коли дощ вщухав, а за ним затихає і вітер, – довго ще 

капають звуки різного тону – краплини, зриваються й падають з листа на лист – 

раз, два, три, чотири… Дерева! Цілий світ! Цілий великий сад, хоч їх тільки 

двоє. Вони шелестять листом за ґратами, й вони шелестять у 

душі… (І.Багряний). 
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