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Пояснювальна записка 
 

Завдання тестів укладено відповідно до програми загальноосвітньої школи й 

охоплюють усі передбачені нею лінгвістичні теми, а точніше: 
 

 орфографія    210 питань; 

 морфологія    90 питань; 

 фонетика    60 питань; 

 будова слова    30 питань; 

 лексика    30 питань; 

 фразеологія    30 питань; 

 синтаксис і пунктуація  60 питань. 
 

Згідно з вимогами вступники повинні 
 

знати: 

 рівні мовної системи та норми української літературної мови; 

 норми літературної вимови; 

 особливості національного мовленнєвого етикету; 

 засоби милозвучності української мови; 

 морфологічну будову слова, способи творення слів; 

 стилістичні особливості значущих частин слова; 

 стилістичні засоби словотвору; 

 стилістичні засоби лексикології та фразеології; 

 стилістичні засоби морфології; 

 стилістичні особливості синтаксичних одиниць; 

 зміни в лексичній системі української мови; 

 лексичні одиниці; 

 синтаксичні норми. 
 

вміти: 

 правильно писати слова з ненаголошеними голосними, м’яким знаком, 

апострофом; 

 правильно писати слова з орфограмами в коренях, префіксах і суфіксах; 

 розбирати слова за будовою, визначати способи творення; 

 доречно використовувати на письмі і мовленні різні частини мови; 

 дотримуватися норм літературної мови; 

 редагувати текст; 

 виправляти допущені орфографічні та пунктуаційні помилки, 

удосконалювати написане; 

 аналізувати словосполучення і речення з погляду їх структури і 

комунікативного призначення; 

 здійснювати синтаксичний і пунктуаційний аналіз речень. 
 

  



 

Критерії оцінювання відповіді вступника: 
 

1. До першого рівня відносяться перші 12 питань, що оцінюються по 

0,5 бала кожне. 

2. Другий рівень передбачає перевірку знань з морфології. До нього 
належать 3 завдання, що оцінюються по 1 балу. 

3. Третій рівень складено для перевірки знань із синтаксису і 

пунктуації. До нього належать 2 завдання, що оцінюються по 1,5 бала. 

4. За наявності в роботі більше 3 (трьох) поправок оцінка знижується 

на 1 бал. 

Отже, для перевірки знань вступників з української мови їм 

пропонується 17 завдань, за вирішення яких можна максимально отримати 
12 балів. 

Для проведення написання тестових завдань встановити такі норми 

часу: 1,5 години (для написання) та 20 хвилин на перевірку одного тестового 

завдання. 

Автори тестів: Новак О. О., Гуйдаш М. Й. 
 

Вимоги до вступників 
 

1. Поняття про мову та мовлення. 

2. Норми літературної мови. 

3. Стилістика мови та стилістика мовлення. 

4. Стилістична норма та стилістична помилка. 

5. Звукова система української літературної мови. 
6. Складні випадки правопису великої букви. 

7. Правопис ненаголошених голосних. 

8. Правопис м’якого знака та апострофа. 

9. Слова з подвоєними і подовженими приголосними. 

10. Правопис слів із спрощенням в групах приголосних. 

11. Чергування голосних і приголосних. 

12. Стилістичні засоби фонетики. 

13. Багатство лексики української мови. 
14. Терміни. Професійна лексика. 

15. Поняття про фразеологію. Походження фразеологізмів української 

мови. 

16. Стилістичні засоби лексикології та фразеології. 

17. Будова слова та стилістика. 

18. Словотвір і стилістика. 

19. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. 
20. Написання складних слів різних частин мови. 

21. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. 

22. Словосполучення, їх види, типи зв’язку в них. 

23. Прості речення. Односкладні та двоскладні. 



 

24. Речення поширені та непоширені, повні та неповні, ускладнені 
речення. 

25. Розділові знаки в простому реченні, їх розбір. 

26. Види складних речень. Сполучникові та безсполучникові речення. 

27. Складносурядні речення, їх види. 

28. Пунктуація в складносурядних реченнях. 

29. Складнопідрядні речення, їх види. 

30. Пунктуація в складнопідрядних реченнях. 
31. Безсполучникові речення. 

32. Пунктуація в безсполучникових реченнях. 

33. Складні синтаксичні конструкції та розділові знаки в них. 

34. Розбір складних речень. Схеми розбору. 

35. Правопис часток НЕ і НІ з різними частинами мови. 

36. Правопис власних назв. 

37. Написання слів разом, окремо і через дефіс. 

38. Правопис прислівників. 

 

  



 

Рекомендована література: 


