
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Відповідно до правил прийому до педагогічного коледжу Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича абітурієнти, які вступають на 

навчання до педагогічного коледжу на основі базової загальної середньої 

освіти, складають вступне випробування з української мови.  

Іспит відбувається у формі диктанту. 

Диктант є основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної 

грамотності вступників. З огляду на це перевірці підлягають: 

 уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, а 

     також словникові слова, визначені для запам’ятовування чинною 

програмою з української мови для 5 – 9 класів; 

 уміння ставити розділові знаки відповідно до правил пунктуації; 

 уміння належним чином оформляти роботу. 

    Програму вступних випробувань з української мови укладено  на 

основі чинної програми з української мови, затвердженої Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 (авторський колектив першого 

варіанта програми (2012 р.): Шелехова Г. Т., Пентилюк М. Я., Новосьолова В. 

І., Гнаткович Т. Д., Тараннік-Ткачук К. В., Коржова Н. Б. 

У розвантаженні програми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб 

Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., 

Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М.  

В оновленні програми брали участь: Глазова О. П., Романенко Ю. О., 

Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., 

Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В.) 

 

Вступники повинні знати:  

основні правила вживання звуків у різних позиціях слів, чергування  

звуків, зміни в групах приголосних, правила подовження і подвоєння 

приголосних, вживання м'якого знака й апострофа, правила написання слів з 

великої літери, написання  складних слів, написання слів іншомовного 

походження, правила переносу слів з рядка в рядок; утворення і написання 

граматичних форм різних частин мови; види речень, способи ускладнення 

простих речень та розділові знаки при них; типи складних  речень,  засоби 

зв’язку між частинами складних речень,  вживання розділових знаків між 

частинами усіх різновидів складних  речень; 

 

уміти: 

 передавати на письмі звуки і звукосполучення, зіставляти звучання і 

написання слів, грамотно писати слова з різними орфограмами, записувати 

складні, складноскорочені слова й абревіатури, власні назви, робити перенос 

слів з рядка в рядок; правильно вживати розділові знаки у простих, простих 

ускладнених та складних реченнях, а також під час передачі прямої і непрямої 

мови. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИКТАНТУ 
 

Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв: 

- орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 

- виправляються, але не враховуються такі орфографічні та пунктуаційні 

помилки: на правила, які не внесені до шкільної програми; у словах з 

написанням, що не перевіряється, у відтворенні так званої авторської 

пунктуації; 

- повторювані помилки (у слові, яке повторюється в диктанті кілька разів) 

вважаються однією помилкою; однотипні (помилки  на одне те саме 

правило, але в різних словах) вважаються кількома помилками; 

- розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до негрубих належать такі: 

1) у винятках з усіх правил; 

2) у написанні великої літери в складних власних найменуваннях; 

3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, 

утворених від іменників з прийменниками; 

4) у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший 

і якщо можлива інша інтонація; 

5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто 

інший, як…; не що інше, як …; ніхто інший не …; ніщо інше не …); 

6) пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушення їх 

послідовності; 

7) заміна українських літер російськими; 

- три виправлення неправильного написання на правильне прирівнюється до 

однієї помилки. 

 

Нормативи оцінювання диктанту: 

 

Бали Кількість помилок 

1 15 – 16 і більше 

2 13 - 14 

3 11 - 12 

4 9 - 10 

5 7 - 8 

6 5 - 6 

7 4 

8 3 

9 1+1(негруба) 

11 1 (негруба) 

12 0 
 

 Написання диктанту на вступному випробуванні триває 1 астрономічну 

годину. 

 

 

 



ПРОГРАМА  
 

1. Фонетика, графіка. 

Позначення  звуків мовлення на письмі. Позначення  звуків буквами я, ю, 

є, ї. Написання слів з ненаголошеними  «е», «и». Зміни приголосних при 

словозміні та словотворенні. Чергування голосних і приголосних звуків. 

Спрощення в групах приголосних. Подвоєння і подовження приголосних. 

 

2. Орфографія 

 Вживання апострофа. Апостроф у словах іншомовного походження.  

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і.  

Сполучення йо, ьо.  

Правила вживання м’якого знака. 

          Написання префіксів. 

          Написання суфіксів.  

Вживання великої літери. 

Написання складних і складноскорочених слів. 

Правопис слів іншомовного походження. 

          Правила переносу слів з рядка в рядок. 

          Написання іменників. Написання прізвищ і географічних назв. 

Букви е, и, і в іменникових суфіксах -ечк-, -ечок-, -ичок-, -іння-,  -иння-, -ен-, -ев, 

-ив-. Написання не-  з іменниками. 

Правопис прикметників. Букви е, и, о в прикметникових суфіксах. Букви 

ь, е на позначення пестливості і неповноти ознаки. Одна і дві букви н у 

прикметниках.  Не з прикметниками.  

Написання числівників. Буква ь  в кінці числівників та перед закінченням 

у непрямих відмінках. Написання складних числівників.  

Написання займенників. Правопис складних (неозначених і заперечних) 

займенників. Н в особових займенниках 3-ї особи після прийменників. 

Прислівник. Правопис складних прислівників. Не, ні з прислівниками. 

Одна і дві букви н у прислівниках. 

Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник. 

Букви е,  и  в особових закінченнях  дієслів І і ІІ дієвідміни. Буква ь у 

дієсловах наказового способу. Правопис -шся, -ться  в кінці дієслів. Не з 

дієсловами. Одна і дві букви н у прикметниках і дієприкметниках. Не  з 

дієприкметниками. Буква и в дієприслівникових суфіксах. Не  з 

дієприслівниками. 

Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук. 

Правопис прийменників. Правопис сполучників. Правопис часток.  

Написання вигуків.  

 



3. Пунктуація 

Розділові знаки у простому реченні. Тире між підметом і присудком. Тире 

на місці пропущеного члена речення. 

Розділові знаки в простому ускладненому реченні. Розділові знаки при 

однорідних членах речення. Узагальнюючі слова при однорідних членах 

речення.  Розділові знаки в реченнях з відокремленими (додатками, 

означеннями, прикладкою, обставиною), уточнюючими членами речення. 

Пунктуація при вставних словах, вставлених сполученнях слів, реченнях. 

Розділові знаки при звертанні. 

 Складне речення. Вживання розділових знаків у складносурядному, 

складнопідрядному, безсполучниковому складних реченнях. Вживання 

розділових знаків у складних реченнях з кількома підрядними, у складних 

реченнях з різними видами зв’язку. 

Пряма й непряма мова. Вживання розділових знаків при прямій мові. 

Передача чужої мови у вигляді підрядного речення - непрямої мови. Цитата. 

Розділові знаки при цитатах. 

 

Обсяг текстів диктантів становить 180-190 слів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
 

Основні підручники та навчальні посібники 
1.  Українська мова 

(підручник) 

Єрмоленко С.Я.,  

Сичова В.Т. 

5  Грамота Наказ 

МОНмолодьспорту 

від 04.01.2013 № 10 

1.  Українська мова 

(підручник) 

Глазова О.П. 5 ВД 

«Освіта» 

Наказ 

МОНмолодьспорту 

від 04.01.2013 № 10 

2.  Українська мова 

(підручник) 

Заболотний О.В., 

Заболотний В.В. 

5 Генеза Наказ 

МОНмолодьспорту 

від 04.01.2013 № 10 

3.  Українська мова 

(підручник) 

Глазова О.П. 6 ВД 

«Освіта» 

Наказ МОН  

від 07.02.2014 № 123 

4.  Українська мова 

(підручник) 

Єрмоленко С.Я.,  

Сичова В.Т., Жук М.Г. 

6 Грамота Наказ МОН  

від 07.02.2014 № 123 

5.  Українська мова 

(підручник) 

Заболотний О.В., 

Заболотний В.В. 

6 Генеза Наказ МОН  

від 07.02.2014 № 123 

6.  Українська мова 

(підручник) 

Заболотний О.В., 

Заболотний В.В. 

7 Генеза Наказ МОН  

від 20.07.2015 № 777 

7.  Українська мова 

(підручник) 

Ющук І.П. 7 Навчальна 

книга - 

Богдан 

Наказ МОН  

від 20.07.2015 № 777 

8.  Українська мова 

(підручник) 

Єрмоленко С.Я.,  

Сичова В.Т., Жук М.Г. 

7 Грамота Наказ МОН  

від 20.07.2015 № 777 

9.  Українська мова 

(підручник) 

Горошкіна О.М.,  

Попова Л.О. 

7 Грамота Наказ МОН  

від 20.07.2015 № 777 

10.  Українська мова 

(підручник) 

Голуб Н.Б., Шелехова Г.Н., 

Новосьолова В.Н., Ярмолюк 

А.В. 

7 Педагогічна  

думка 

Наказ МОН  

від 20.07.2015 № 777 

11.  Українська мова 

(підручник) 

Глазова О.П. 7 ВД 

«Освіта» 

Наказ МОН  

від 20.07.2015 № 777 

12.  Українська мова 

(підручник) 

Кобцев Д.А. 7 ВГ 

«Основа» 

Наказ МОН  

від 20.07.2015 № 777 

13.  Українська мова 

(підручник) 

Глазова О.П.,  

Кузнєцов Ю.Б. 

8 Зодіак-Еко Наказ 

МОНмолодьспорту  

від 26.04.2011 № 375 

14.  Українська мова 

(підручник) 

Глазова О.П.,  

Кузнєцов Ю.Б. 

8 ВД 

«Освіта» 

Наказ 

МОНмолодьспорту  

від 26.04.2011 № 375 

15.  Українська мова 

(підручник) 

Заболотний О.В., 

Заболотний В.В. 

8 Генеза Наказ 

МОНмолодьспорту  

від 26.04.2011 № 375 

16.  Українська мова 

(підручник) 

Єрмоленко С.Я., 

Сичова Т.В. 

8 Грамота Наказ 

МОНмолодьспорту  

від 26.04.2011 № 375 

17.  Українська мова 

(підручник) 

Пентилюк М.І.,  

Гайдаєнко І.В.  

8 Освіта  Наказ 

МОНмолодьспорту  

від 26.04.2011 № 375 



18.  Українська мова. 

(підручник для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів (класів) 

з поглибленим 

вивченням 

української 

мови) 

Тихоша В. І., 

Караман С. О.,  

Мартос С. А. 

8 ВД 

«Освіта» 

Лист МОН 

від 19.07.2010 № 1/11-

6575 

19.  Українська мова 

(підручник) 

Заболотний В.В., Заболотний 

О.В. 

9 Генеза Наказ МОН  

від 02.02.2009 № 56 

20.  Українська мова 

(підручник) 

Глазова О.П.,  

Кузнецов Ю.Б. 

9 Зодіак-ЕКО Наказ МОН  

від 02.02.2009 № 56 

21.  Українська мова 

(підручник) 

Пентилюк М.І.,  

Гайдаєнко І.В.,  

Ляшкевич А.І., 

ОмельчукС.А. 

9 Освіта Наказ МОН  

від 02.02.2009 № 56 

22.  Українська мова 

(підручник) 

Єрмоленко С.Я.,  

Сичова В.Т. 

9 Грамота Наказ МОН  

від 02.02.2009 № 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


