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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

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 висуваються 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, пунктуаційними, 

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. 

 

1. 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. 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Диктант 

Листя злетіло з дерев. Недавно воно полум’яніло, кружляло, а зараз 

дерева голі. Листя полум’яніло й вночі, не тільки вдень, але це також було 

сховане від очей. Можна тільки уявляти, як воно поночі горить і обсипається. 

Знаю, що в яру його можна буде назгрібати немало, аби розвести вогнище. Там 

стоїть три липи. Три випадкові липи, і нічого більше не росте, навіть тернові 

кущі. А кругом – поле. Я сподіваюсь, що зможу нагребти сухого, палкого листя, 

хоча мені ще йти до нього далеко-далеко, але водночас і боюся, щоб його вже 

не розікрав вітер. Під ногами задзвеніла льодяна кірка, що взялася на калюжах 

серед шляху. Спершу вона лускалася лунко, потім крихко ламалася. І коли я 

далі ступив по кірці, то вона ще тріснула, тонко дзенькнувши, а за крижаною 

милозвучністю уже зашуміло глухо, притишено. Шлях весь був білий від інею, 

твердий, схоплений холодом;у березі не паслася худоба, слався сірий сум, на 

ставку повільно пливли три качки, одна за одною, ніби прив’язані, не 

порушуючи млосно однотонної лінії руху. 

Я йшов тихо, не поспішаючи, ще не відчував хвилювання, хоча знав, що 

десь скоро воно забринить у мені, тільки я не зможу визначити оту мить, коли 

воно стане зароджуватись – може, воно вже зараз непомітно кублиться у мені, –

я йшов тихо, дивився по боках, ніби намагаючись назавжди ввібрати в себе це 

дикувате, насторожене очікування (Є.Гуцало). 

 

Диктант 

Приємно, коли яблуко, про яке думали, що кисле, виявляється солодким. 

Приємно, коли позіхає дід і коли дзвонять до вечерні літом. А ще любив я, коли 

дід розмовляв з конем і лошам, як з чоловіками. 

Любив співи дівочі, колядки, щедрівки й веснянки. Любив гупання яблук 

у саду ввечері, коли вони падають несподівано, нишком у траву. Якась 

таємниця, і сум, і вічна неухильність закону почувалися завжди в цьому падінні 

плоду.  І грім, хоча мати й лякалася його, любив я з дощем і вітром за його 

подарунки в саду. 

Однак найбільше я любив музику. Коли б спитав мене хто-небудь, яку я 

музику любив у ранньому дитинстві, який інструмент, яких музик, я б сказав, 

що понад усе я любив слухати клепання коси. Коли тихого вечора, десь перед 

Петром і Павлом, батько починав клепати косу під хатою в саду, ото й була для 

мене найчарівніша музика. І досі ще здається мені, що й зараз поклепай хто-

небудь косу під моїм вікном, я зразу помолодшав би, подобрішав і кинувся до 

роботи. Високий, чистий дзвін коси передвіщав мені радість і втіху – косовицю  

(О. Довженко). 

 

Диктант 

Широко розкинулось село Вільшаниця, недалеко од Росі, по зелених 

горбах та долинах. Серед села в долині лиснів довгий ставок. Коло самої греблі 

проти млина на пригорку стояла стара дубова церква з п’ятьма банями, а коло 



 

неї, неначе вгніздившись в густому вишняку, стояла ще старіша з церкву, 

присадкувата, широка дзвіниця з стопчиками навкруги. Проти церкви через 

дорогу була оселя вільшаницького священика; за старим домом зеленів старий 

садок. І пригорки, й довгі долини, й зелені левади в вербах понад ставком – усе 

зеленіло й лисніло на веселому сонці, а білі чисті хати скрізь біліли в садках, 

ніби чиясь вередлива рука, граючись, розкидала їх в поетичному безладді по 

горбах та долинах. 

На південь за пологими левадами та сіножатями, за купами вільхи та 

верболозу, проти синього неба ясно вирізувалась ламана смуга горяного берега 

Росі. По горах та западинах мріли ліси; поміж лісами ніби тонули в срібній імлі 

то там, то там села, блищали хрести на білих банях церков, мріли на пригорках 

білі хати. Високий берег, оповитий прозорим туманом, мрів в далечині, неначе 

поетичний міраж а прозорому синьому небі   

… Було літо. Вже зайшли жнива. Вже настав гарячий робітничий час 

(Іван Нечуй-Левицький).  
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