
 

ПРОГРАМА  

вступного випробування з предмета «Українська мова»  

для абітурієнтів, що вступають на І курс навчання на освітньо-

професійну програму підготовки молодшого спеціаліста на основі 

базової загальної середньої освіти 

 
 
 
 
 

Пояснювальна записка 
 

Програма з української мови для вступників до вищих навчальних 

закладів у 2017 році містить перелік основних тем, якими повинен володіти 

вступник (вміти правильно застосовувати правила на письмі).  

На іспиті з української мови вступник до вищого навчального закладу 

повинен: 

1) вміти правильно писати слова на вивчені орфографічні правила; 

2) ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил 

пунктуації; 

3) належним чином оформляти роботу. 

 

 
Орфографія. 
1. Велика літера у власних назвах. 
2. Вживання м'якого знака на письмі. 
3  Вживання апострофа. 
4. Сполучення літер йо, ьо. 
5. Чергування голосних звуків. 



6.  Чергування приголосних звуків при словотворенні  і словозміні. 
7.   Спрощення в групах приголосних. 
8.   Подвоєння приголосних звуків. 
9.   Написання префіксів роз-, без-, з-, зі-, с-. 
10. Правила переносу слів. 
11.  Правопис слів іншомовного походження. 
 
Будова слова, словотвір. 
1.  Написання складних і складноскорочених слів. 
 
Морфологія. 
1. Частини мови. 
2. Іменник. 
3. Рід іменників. 
4. Число іменників. 
5. Поділ іменників на відміни і групи. Відмінювання іменників. 
6. Творення іменників. 
7. Прикметник. 
8. Якісні і відносні прикметники. 
9. Ступені порівняння якісних прикметників. 
10. Відмінювання прикметників. Правопис відмінкових закінчень. 
11. Написання прізвищ і географічних назв. 
12. Числівник. Розряди числівників за значенням. 
13. Відмінювання і правопис числівників. 
14. Займенник. 
15. Відмінювання і написання займенників. 
16. Дієслово. Неозначена форма дієслова. 
17. Види дієслів. 
18. Способи дієслів. 
19. Дієвідмінювання дієслів. 
20. Дієприкметник. 
21. Дієприслівник. 
22. Прислівник. 
23. Творення і правопис прислівників. 
24. Прийменник. 
25. Сполучник. 
26. Частки. 
27. Вигук. 
 
Синтаксис. 
1. Словосполучення і речення. 
2. Речення за метою висловлювання. 
3. Головні члени речення. 
4. Другорядні члени речення. 
5. Речення з одним головним членом. 



6. Неповні речення. 
7. Речення з однорідними членами. 
8. Речення з відокремленими членами. 
9. Звертання. 
10. Вставні слова. 
11. Складне речення. 
12. Складносурядні речення. 
13. Складнопідрядні речення. 
14. Складнопідрядні речення з кількома підрядними. 
15. Безсполучникові складні речення. 
16. Складні речення з різними видами зв'язку. 
17. Пряма й непряма мова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


