
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НЛУКИ УКРАIНИ
Щунайоький iнститут Нацiонtшьноt,о унiверситету <Одеська морська академiя>

ЗАТВЕРДЖЕНО

I\4A>

р B.I.

2021р.

галузь знань

спецiальнiсть

ПРОГРАlЧIА ВСТУIIНОГО ВИПРОБУВАНШI
з yKPA[HcbKoi мови

для вступу на навчання за ocBiTHiM ступенем бакалавр
(на ocHoBi повноi зага_ltьноI середньоi освiти)

27 Транспорт

271 Рiчковий та морський транспорт

202I



ПРоtрамУ ВСтуцнога випробування з украiЪськоТ мови для вступникiв розгляrrуто та

сNвалено на засiдацнi кафелри гуманiтарних дисциплiн протокол Nч;{, "iд4ё./4И р.

Голова еказеманiйнO-предметноi KoMisii

старший викладач

Затверлжен0 на засiданнi Вченоi Ради ДI НУ (оМА))

Протокол Жпý_вiд 2 6. О/. 2аИ, р.

ff{4 - л.п. турлак



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Українська мова – державна мова України. Вона неоціненна 

національна святиня, скарбниця духовних надбань, запорука його 

подальшого культурного прогресу. Як навчальний предмет українська мова 

виконує важливі освітні функції. Головна функція рідної мови полягає в 

тому, що вона є засобом спілкування, пізнання культурних цінностей. Як 

форма вияву національної й особистісної свідомості вона є засобом 

самопізнання, саморозвитку і самореалізації людини. Вільне володіння 

рідною мовою забезпечує реалізацію творчих можливостей людини в усіх 

сферах життя. 

Програму для вступного випробування розроблено відповідно до 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Програми 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (наказ 

МОН від 26.06.2018 р. № 696). 

Матеріал програми розподілено за розділами: «Фонетика. Графіка», 

«Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», 

«Орфографія», «Синтаксис і пунктуація», «Способи відтворення чужого 

мовлення», «Стилі мовлення», «Розвиток мовлення». Вступне випробування 

з предмету «Українська мова» для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти, проводиться в письмовій формі (тести, побудова власного 

висловлення). 
 

Основні вимоги до знань і умінь вступників 

 

Вступник повинен знати: 

 що вивчають основні розділи науки про мову; 

 основні орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні правила; 

 морфологічні ознаки та синтаксичну роль частин мови; 

 загальні відомості про просте і складне речення, однорідні члени 

речення, речення із вставними словами, відомості про відокремлені та 

уточнюючі члени речення, пряму мову; 

 основні поняття мовлення і спілкування; 

 норми українського мовленнєвого етикету. 
 

Вступник повинен вміти: 

 знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх, правильно писати слова 

з вивченими орфограмами, знаходити і виправляти орфографічні 

помилки; 

 обґрунтувати вживання розділових знаків за допомогою вивчених 

правил; 

 правильно вживати в мовленні речення, різні за будовою та метою 

висловлення; 

 самостійно здобувати знання, працювати з навчальною літературою; 

 користуватися словниками різних типів; 



 дотримуватися норм українського мовленнєвого етикету; 

 уважно читати, усвідомлювати зміст прочитаного, диференціюючи в 

ньому головне та другорядне; 

 критично оцінювати прочитане; 

 аналізувати тексти різних стилів, типів і жанрів; 

 будувати письмове висловлення, логічно викладаючи зміст і 

підпорядковуючи його темі й основній думці, задуму, вибраному 

стилю та типу мовлення; 

 досягати визначеної комунікативної мети; 

 уміти формулювати, добирати доречні аргументи й приклади, робити 

висновок, висловлювати власну позицію, свій погляд на ситуацію чи 

обставини;  

 правильно структурувати текст, використовуючи відповідні мовленнєві 

звороти. 
 

ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ 

Фонетика. Графіка 

Фонетика як розділ мовознавства. Звуки мови. Голосні й приголосні 

звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі. Алфавіт. Співвідношення 

звуків і букв. 

Склад. 

Складоподіл. 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. 

Уподібнення приголосних звуків. 

Спрощення в групах приголосних. Подвоєння та подовження 

приголосних. Зміни приголосних при словотворенні. Сполучення йо, ьо. 

Правила переносу слів. 

Лексикологія. Фразеологія 

Лексикологія як розділ мовознавства. Лексичне значення слова. 

Однозначні та багатозначні слова. Пряме та переносне значення слова. 

Омоніми. Синоніми. Антоніми. Власне українська та іншомовна лексика. 

Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання 

(архаїзми та неологізми). Поняття про фразеологізми. 

Будова слова. Словотвір. 

Будова слова. Значущі частини слова. Словотвір. Основні способи 

словотворення в українській мові: префіксальний, префіксально 

суфіксальний, суфіксальний, без суфіксальний, складання слів або основ, 

перехід однієї частини мови в іншу. 

Морфологія. 

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 і число іменників. 

Відмінки іменників. Відміни іменників. Особливості відмінювання 

іменників. Невідмінювані іменники в українській мові. Особливості творення 

іменників. 



Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Розряди іменників за значенням: якісні, відносні та 

присвійні. Ступені порівняння якісних прикметників, способи їх творення 

(проста та складна форми). Особливості відмінювання прикметників (тверда 

та м’яка групи). Творення прикметників. 

Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Розряди числівників за значенням: кількісні й порядкові. 

Групи числівників за будовою: прості й складені. Відмінювання кількісних і 

порядкових числівників. Творення числівників. 

Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, 

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

Особливості їх відмінювання. Творення займенників. 

Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Види дієслів: доконаний і недоконаний. Часи дієслова: минулий, 

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

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

ІІ дієвідміни. 

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники. Творення 

активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. 

Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові 

форми на - но, - то. 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, 

їх творення. Дієприслівниковий зворот. 

Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння 

прислівників: вищий і найвищий. 

Прийменник як службова частина мови. Група прийменників за 

походженням: непохідні (первинні) й похідні(вторинні, утворені від інших 

слів). Групи прийменників за будовою: прості, складні й складені. 

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). 

Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і 

вживанням: формотворчі, словотворчі, модальні. 

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

похідні. Значення вигуків. 

Орфографія. 

Правопис ненаголошених голосних. Правила вживання м’якого знака. 

Правила вживання апострофа. Правопис префіксів і суфіксів. Правопис слів 

іншомовного походження. Правопис великої літери. Правопис складних слів. 



Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ. Правопис 

відмінкових закінчень іменників, прикметників. Правопис н та нн у 

прикметниках, дієприкметниках і прислівниках. Написання частки не з 

різними частинами мови. Особливості написання числівників і займенників. 

Синтаксис і пунктуація 

Словосполучення. Будова і тип словосполучень за способом вираження 

головного слова. Просте речення.  

Види речень у сучасній мові:  

 за метою висловлювання (розповідні, питальні й спонукальні); 

 за емоційним забарвленням (окличні й неокличні);  

 за будовою (прості й складні);  

 за складом граматичної основи (односкладні й двоскладні);  

 за наявністю чи відсутністю другорядних членів (непоширені й 

поширені);  

 за наявністю чи відсутністю необхідних членів (повні й неповні);  

 за наявністю чи відсутністю ускладню вальних засобів (ускладнені й 

неускладнені). 

Розділові знаки в кінці речення. Головні члени речення. 

Типи присудків: простий і складений (іменний і дієслівний). Тире між 

підметом і присудком. Другорядні члени речення (додаток, означення, 

обставина) і способи їх вираження.  

Прикладка як різновид означення. Розділові знаки при прикладках і 

порівняльних зворотах. Речення двоскладні і односкладні. Види 

односкладних речень. Однорідні члени речення, розділові знаки при них. 

Однорідні та неоднорідні означення. Звертання і вставні слова 

(словосполучення, речення). Розділові знаки при них. 

 Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточнюючі). 

Розділові знаки при відокремлених членах. 

Складне речення. Типи складних речень. 

Складносурядне речення. Єднальні, протиставні та розділові сполучники 

в складносурядному реченні. Складнопідрядне речення. Основні види 

підрядних речень. Складне речення з кількома підрядними. Розділові знаки в 

складносурядному і складнопідрядному реченнях. Безсполучникове складне 

речення. Розділові знаки в безсполучниковому реченні. Складне речення з 

різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Розділові 

знаки в ньому. 

` Способи відтворення чужого мовлення. Пряма й непряма мова. Цитата. 

Діалог. Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі. 

Стилі й жанри мовлення. Поняття стилю та жанру української 

літературної мови. Основні ознаки стилів і жанрів мовлення. Мовні 

особливості розмовного, наукового, офіційно-ділового, публіцистичного, 

художнього стилів. 

Розвиток мовлення 

Види мовленнєвої діяльності. Адресант і адресат мовлення. Монологічне й 

діалогічне, усне й писемне мовлення. Вимоги до мовлення (змістовність, 



логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, 

правильність). Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, 

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

мікротеми. Способи зв’язку речень у тексті. Тексти різних стилів, типів, 

жанрів мовлення. 
 

 

ЗРАЗОК ТЕСТОВОГО БІЛЕТА ДЛЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Частина 1 

Українська мова 

Завдання 1–10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише 

ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Кожна правильна відповідь оцінюється в 10 

балів. 

1. Літеру С треба писати у префіксах усіх слів у рядку 

□ А не(з, с )проста, (з, с )формувати, бе(з, с )людний 

□ Б (з, с )пресувати, (з, с )підлоба, бе(з, с )силий 

□ В (з, с )питати, (з, с )цідити, (з, с )хибити 

□ Г (з, с )похватитися, (з, с )хвалити, (з, с )тихнути 

2. М'який знак пишеться в усіх словах рядка 

□ А різ..блений, людс..кіст.., повір..те, павіл..йон, печал..ний 

□ Б стіл..ці, стан..те, Уман..щина, жмен..ка, пробивают..ся 

□ В на таріл..ці, тітон..ка, нян..чити, шампін..йон, порт..єра 

□ Г ал..янс, т..мяніти, конферанс..є, Ковел..щина, слиз..ко 

3. Поширене означення потрібно відокремлювати комами в усіх реченнях, 

КРІМ 

□ А Лежить дорога золотом прошита. 

□ Б Біліють смолоскипи грайливо пофарбованих ялин. 

□ В По вінця сповнені краси шумлять смерекові ліси. 

□ Г До колосків налитих туго моя прихилена душа. 

4. Велика літера пишеться в усіх словах рядка 

□ А (І, і)ванків зошит, місто (Б, б)іла (Ц, ц)ерква 

□ Б (Ш, ш)евченківські свята, комета (Г, г)алея 

□ В (М, міністерство (Ф,ф)інансів (У, у)країни, (К, к)оран 

□ Г (П, п)ершотравневий парк, (С, с)кіфи 

5. Речення, у якому є метонімія 

□ А Ой, не крийся, природо, не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі. 

□ Б Твій патріотизм — празнична одежина, а мій — то труд важкий, гарячка 

невдержима. 



□ В Котрая дівчина чорні брови має, то тая дівчина усі чари знає. 

□ Г І ось тоді я вперше — по-справжньому! — почав читати Шевченка. 

6. Правильно утворені ступені порівняння прикметників у всіх словах у рядку 

□ А більш розумний, самий розумний 

□ Б менш розумний, прерозумний 

□ В розумніший, якнайбільш розумний 

□ Г найрозумніший, найменш розумний 

7. Продовжіть визначення: «Слова, подібні між собою за звучанням і 

частково за будовою, але не тотожні за значенням, називаються...» 

□ А паронімами 

□ Б архаїзмами 

□ В синонімами 

□ Г тропами 

8. Неправильно написане прізвище в рядку 

□ А Гаршин 

□ Б Астаф’єв 

□ В Лесков 

□ Г Пугачьов 

9. Оберіть рядок, в якому всі іменники середнього роду: 

□ А Сочі, кашне, Дніпро, Кіліманджаро 

□ Б авокадо, колібрі, кенгуру, шосе 

□ В вінчання, таксі, Тбілісі, ему 

□ Г алое, Туапсе, ранчо, есе 

10. Помилку в написанні прикметникового суфікса допущено в рядку 

□ А вишневий, замшевий 

□ Б магнієвий, маршовий 

□ В плюшевий, палацовий 

□ Г гайовий, алюмінійовий 

□ Д тіньовий, почуттєвий 

11. Через дефіс треба писати всі слова в рядку 

□ А прем’єр/міністр, давньо/руський, куди/небудь 

□ Б блідо/рожевий, по/п’ятеро, хтозна/скільки 

□ В все/таки, червоно/гарячий, військово/повітряний 

□ Г бізнес/центр, веб/сторінка, євро/стандарт 

□ Д по/українськи, жовто/блакитний, більш/менш 

12. Слова, вжиті в переносному значенні, використано в реченні 

□ А Дерева посхилялись під вагою плодів, і плоди падали на землю й лежали 

на ній. 



□ Б Проїхали так з кілометр до наступного повороту, і тут пролунала команда 

зупинитись. 

□ В Плачуть голі дерева, плачуть солом'яні ріки, вмивається сльозами убога 

земля. 

□ Г Ледве лисичка вихилила голову з нори, аж тут рушниця грим! 

13. Фразеологізм є в реченні 

□ А Не бійтесь заглядати у словник: це пишний яр, а не сумне провалля. 

□ Б А вже як засне, то хоч коти гармати, і усом не моргне. 

□ В Нахилялось близько до мене тепле обличчя разом з парою променисто 

цікавих очей. 

□ Г Наш люд має в собі багато сили, щоб родити Шевченків, Федьковичів і 

Франків 

14. Однорідними означеннями ускладнено речення (розділові знаки 

пропущено) 

□ А Невеликі карі очі блищали з-під чорних брів. 

□ Б Бурхливе вранішнє море хлюпало в сонний берег. 

□ В Обережні приглушені кроки наполохали сарну. 

□ Г Легка синювата пара здіймалася над розігрітою землею. 

15. Правильно вжито прийменник у реченні 

□ А Скоро відбудеться чемпіонат по спортивній гімнастиці. 

□ Б Я дуже хвилююся про мого молодшого брата Назара. 

□ В При вашій допомозі ми добре підготуємо презентацію. 

□ Г Моя сестра охоче дала мені свій конспект по математиці. 

□ Д Зараз перспективно працювати в галузі біотехнологій. 

16.  Прочитайте речення, у якому пропущено окремі слова. 

… Тетяна з Андрієм … від екскурсовода, що Тарасові … встановлено 

тисячу двісті п’ятдесят шість … в Україні й сто двадцять вісім за 

кордоном. 

Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків 

□ А Вперше, дізналися, Шевченку, пам’ятники 

□ Б Уперше, дізналися, Шевченку, пам’ятників 

□ В Уперше, дізналася, Шевченко, пам’ятників 

□ Г Вперше, дізналася, Шевченко, пам’ятників 

□ Д Уперше, дізналися, Шевченку, пам’ятники 

Частина 2 

Завдання 17-18 передбачають установлення відповідності. До 

кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, 

позначений БУКВОЮ, і зробіть позначки в таблиці на перетині 

відповідних колонок і рядків. Кожна правильно встановлена 



відповідність оцінюється в 5 балів. Максимальна кількість балів за 

правильно виконане завдання – 20 балів. 

 

17. У відповідність фразеологізм із його значенням. 

Фразеологізми                                       Значення фразеологізму 

1 голову схиляти                                         А радіти 

2 передати куті меду                                   Б підкорятися 

3 сміятися на кутні                                      В плакати 

4 лудити очі                                                  Г перебільшувати 

                                                                       Д брехати 

18. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає 

наступне слово) 

За (1) моїм вікном (2) крокує осінь, а (3) жовтий (4) лист мені вона підносить. 

Частина мови        

 А іменник  

 Б прикметник 

 В числівник 

 Г займенник 

 Д дієслово 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

 

1.Авраменко О.М. Українська мова (рівень стандарту): підручник для 11 

класу загальн. серед.освіти.К.:Грамота, 2019. 

 2. Глазова О.П. Українська мова (рівень стандарту):підручник 10 класу 

зазальн. серед.освіти. Харків:Ранок, 2018. 

3. Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. 

навч. закл. - К.: Педагогічна преса, 2006. 

4. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К.: Вища школа, 2003. 

5. Нечволод Л.І. Сучасний український правопис: Комплексний довідник. –  

Харків: Торсінг, 2005. 

6. Олійник О. Б. Українська мова: Підручн. для 8 кл. серед. шк. - К.: Вікторія, 

2004. 

7. Орфографія української мови: просто про складне / Радченко І. - К.: 

Шкільний світ, 2008. 

 8. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; 

Ін-т української мови. – 4-те вид., випр. й доп. – К.: Наукова думка, 2007. 
 

А Б В Г Д 

     

     

     



MIШCTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАТНИ
ЩУНайСький iнститут Нацiонального унiверситету <Олеська морська академiя>

ЗАТВЕРДЖЕНО

(OI\4A)

ир B.I.

2О2|р.

ПОРШОК ОЦIНIОВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
з yKPAiHcbKoI NIови

для вступу на навчання за ocBiTHiM ступенем бакалавр

(на базi повноi загальноТ середньоТ освiти)

галузь знань

спецiальнiсть

27 Транспорт

271 Рiчковий та морський транспорт

202i piK



Порядок оцiнювання знаньо yMiHb та навичок вступникiв
з yKpaiHcbKoT мOви.

Критерii вступного випробування з украiнськоI мови укладено на
ocHoBi lержавного стандарту базовоi i повноi загальноТ середньоТ освiти,
Програми зовнiшнього незаJIежного оцiнювання з украТнськоТ мови та
лiтератури (наказ МОН вiд 26.06.2018 р. JФ б96).

основною формою перевiрки знань, yMiHb та навичок вступникiв с
письмове виконаннЯ тестових завдань. !о кожного тестового бiлету
включено 18 завдань.

Завдання 1-16 з украiнськоТ мови мають по чотири варiанти вiдповiдi,
серед яких лише один правильний. Кожна правильна вiдповiдь оцiню€ться в
l0 балiв.

завдання 17-18 з укратнськоi мови передбачають установлення
вiдповiдностi. ДО кожногО рядка, позначеногО шифрою, слiд лiбрати
вiдповiдник, позначений буквою, i зробити позначки в таблицi на шеретинi
вiдповiдних колонок i рядкiв. Кожна гiравильно встановлена вiдповiднiсть
оцiнюеться в 5 балiв. Максимальна кiлькiсть балiв за правильно виконане
завдання - 20 балiв,

ЩЛЯ ВИКОнаНня тестових завдань з украIнськоТ мови вiдводиться 45
хвилин.

Нормативи оцiнювання тесту
оцiнювання виконання завданъ з украiнськот мови: 1 частини - кожне

ЗаВДанНя оЦiнюсться 10 балiв (16 х10 :160 балiв), 2 частина - кожне
завдання оцiнюеться2а балiв (2х20:40 балiв).

Максималъна кiлькiстъ балiв - 200. Мiнiмалъна кiлькiсть ба_,riв-100.

кiлькiсть балiв за
200-бальною

шкалою

Оцiнка за
шкалою 1- 12

балiв

Кiлъкiсть правильних
вiдповiдей

200 |2 l8
190_1 80 1l I7
1 70-1 60 10 16

150-140 9 l5
1з0_120 8 l4

110 ] 1з
100 6 1,2

90 5 11

85 5 10



80 4 9

75 4 8

7а -3 7

б0 3 6
50 2 5

40 2 4
30 1

a
J

2а 1 2

10 l 1

Голова предмýтно-екзаI\dенацiйноi

KoMicii з украiнськоi мови
ст.викладач

ф-
Л.П. Турлак
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