
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Відповідно до правил прийому до педагогічного коледжу Чернівецького 

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

навчання до педагогічного коледжу, складають вступне випробування з 

української мови та літератури, яке проводиться у формі тестування або 

співбесіди. 

 З української мови  вступник повинен знати: 

-   предмет вивчення фонетики, основні фонетичні одиниці, процеси творення і 

взаємодії звуків у мовному потоці; класифікацію голосних і приголосних 

фонем, чергування при словозміні та словотворенні, особливості 

українського складоподілу та наголосу; 

-   основні правила вимови, орфоепічні норми; 

-   особливості української графіки, співвідношення між звуками і буквами; 

- поняття «орфограма», типи орфограм, принципи правопису, правила 

української орфографії; 

-  суть лексикологічних понять і термінів, значення слова, однозначність і 

багатозначність, основні типи перенесення значень слова, омоніми, 

синоніми, антоніми, походження слів; 

-   поняття «морфема», типи морфем; 

-   основні відомості про український словотвір, способи творення слів; 

- принципи виділення та характеристики повнозначних частин мови, їх 

лексичні та граматичні ознаки, групи за значенням, відмінювання (для 

змінних частин мови); неповнозначні частини мови та вигуки, їх розряди, 

будову, правопис; суть явищ взаємопереходу частин мови; стилістичні 

функції частин мови; 

-   загальні відомості про словосполучення і речення; 

- структуру простого двоскладного та односкладного речення, простого 

ускладненого речення, складного речення; правила вживання розділових 

знаків у реченнях різного типу; 

        уміти: 

-  характеризувати фонетичні одиниці, транскрибувати, робити фонетичний 

розбір слів, виявляти й пояснювати фонетичні процеси у контексті; 

-   правильно наголошувати слова, дотримуватись орфоепічних норм, виявляти 

й виправляти орфоепічні помилки; 

-  знаходити орфограму, визначати її тип, принцип, на якому базується 

написання, дотримуватись правил орфографії; 

-  знаходити в текстах фразеологізми, використовувати фразеологічне багатство    

    рідної мови у мовленнєвій практиці; 

-   робити морфемний розбір слова; 

-   виконувати словотвірний розбір; 

-   розпізнавати частини мови, виконувати повний морфологічний розбір кожної 



з них, утворювати форми, визначати їх функції і стилістичну забарвленість; 

-   виконувати повний синтаксичний розбір словосполучення та речень різних 

типів. 

З української літератури абітурієнти повинні знати: 

- види і жанри усної творчості; 

- зміст програмових творів; 

- основні теоретико-літературні поняття: тема, ідея, мотив художнього твору, 

проблематика та конфлікт у художньому творі; сюжет і композиція 

художнього твору; сентименталізм, романтизм, реалізм, їхні ознаки; епос, 

новела, оповідання, повість, роман, різновиди повісті та роману; лірика, 

сонет, гімн, послання, поема; драма, комедія, трагікомедія,  власне драма, 

драма-феєрія; гумор, іронія, сатира; інверсія, тавтологія, антитеза, анафора, 

епіфора, паралелізм; риторичні запитання, алітерація, асонанс, різновиди 

роману (роман у віршах, роман у новелах); кіноповість, усмішка; 

уміти: 

- аналізувати художній твір чи його уривок; 

- розрізняти види і жанри усної творчості; 

- розрізняти жанри творів художньої літератури; 

- визначати в літературному творі тропи; 

- визначати місце і роль митця в літературному процесі; 

- орієнтуватися в основних тенденціях розвитку і функціонування української 

літератури в Україні та за кордоном. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

   Завдання тесту є трьох форм: з однією правильною відповіддю, на 

встановлення відповідності, з розгорнутою відповіддю (власне висловлення). 

Правильна відповідь на кожне завдання з однією правильною відповіддю 

оцінюється 1 балом; правильна відповідь на встановлення відповідності 

оцінюється 4 балами (одна правильна пара – 1 бал); читання й аналіз тексту – 1 

бал за кожну правильну відповідь; розгорнута відповідь (власне висловлення) – 

20 балами. Найменша кількість балів, яка дає можливість абітурієнту пройти 

конкурсний відбір, становить 100 балів. 

 

 

 

 

 



Таблиця переведення тестових балів, отриманих учасниками вступного 

випробування за виконання завдань з української мови і літератури, у 

рейтингову оцінку (за шкалою 100-200 балів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

Вступ 

  Мова як суспільне явище. Зв'язок мови з мисленням. Українська мова як єдина 

національна мова українського народу. Становлення української літературної мови. Закон 

про мови. Конституція України про державність української мови. 

      Поняття літературної мови, мовної норми. Відмінності писемної та усної форм мови. 

Територіальні діалекти. 

Фонетика і фонологія. Культура мовлення 

  Предмет і завдання фонетики. Склад як частина фразового такту. Типи складів, 

основні правила складоподілу в українській мові. 

   Наголос. Характер українського наголосу. Основний і побічний наголос у складних 

словах. Логічний і фразовий наголоси. 

    Звуки мови. Поняття фонеми. Функції фонеми. Основний вияв і варіанти фонеми. 

Система фонем української літературної мови. Класифікація голосних. Чергування голосних 

звуків, найдавніші чергування голосних фонем. Чергування голосних, найдавніші чергування 

голосних фонем. Чергування  -о-, -е- з -і-, -о-, -е- з фонемним нулем (в історичному 

освітленні) після шиплячих та -й-. 

   Класифікація приголосних. Чергування приголосних звуків. Фонетична транскрипція. 

  Асиміляція та дисиміляція приголосних. 

   Подовження приголосних, що виникло в наслідок прогресивної асиміляції.  Випадки 

подовження і подвоєння приголосних. Правопис сумнівних приголосних. Спрощення в 

групах приголосних. Фонетичний розбір слова. 

Орфоепія і культура мовлення 

   Орфоепія як розділ мовознавства. Основні правила літературної вимови (вимова 

голосних, приголосних, буквосполучень). 

    Орфоепічний розбір слова.    Орфоепічний словник. 

Графіка 

  Предмет графіки. Український алфавіт. Співвідношення між буквами українського 

алфавіту і звуками української літературної мови. 

    Позначення на письмі позначення м’якості приголосних. 

Орфографія. Культура мовлення 

Поняття орфографії. Відомості з історії української орфографії. Поняття про 

орфограму. Типи орфограм. «Український правопис» - кодекс орфографічних законів. Зміни 

в українському правописі. 

   Вживання великої букви. Правила написання прізвищ та орфографічних назв.  

    Правопис найуживаніших префіксів та суфіксів. 

    Правила переносу частин слова із рядка в рядок. 

   Написання слів разом, окремо і через дефіс. 

    Графічне скорочення слів. 

    Правопис часток. 

   Правопис слів іншомовного походження. 

       Лексикологія і культура мовлення 

    Лексикологія як розділ мовознавства. Слово як одиниця лексики. Багатозначні та 

однозначні слова. Пряме і переносне значення слова. Основні види переносного вживання 

слова – метафора, метонімія, синекдоха. 

    Омоніми, їх види. Синоніми, їх типи. Антоніми, їх типи. 



   Склад сучасної української лексики за походженням. 

   Лексика української мови з погляду її стилістичного використання.  

Фразеологія і культура мовлення 

    Поняття про фразеологію. Джерела фразеологізмів. Класифікація фразеологізмів. 

Морфеміка і словотвір 

 Морфеміка як учення про будову слова. Типи морфем. Основа. Закінчення. Корінь. 

Префікс. Суфікс.      Морфемний розбір слова. 

    Поняття про словотвір. Основні способи словотворення. Похідні та твірні слова. Твірна 

основа. 

   Словотвірний розбір слів. 

Граматика 

    Предмет граматики української мови. Розділи граматики.  

Морфологія 

    Морфологія як розділ граматики. Принципи виділення частин мови. Повнозначні і 

службові частини мови. 

Іменник 

    Значення іменника, його морфологічні ознаки і синтаксичні функції. Семантико-

граматичні категорії: іменники загальні і власні, істоти та неістоти, конкретні і абстрактні, 

одиничні та збірні, предметні і речовинні.  

    Граматичні категорії іменника: рід, число, відмінок. 

    Типи відмін іменників Поділ іменників I і II відміни на групи. Особливості правопису 

їх відмінкових закінчень. Відмінювання і правопис відмінкових закінчень іменників III і IV 

групи. 

    Відмінювання іменників, що мають лише форми множини. Незмінювані іменники. 

Способи творення іменників. 

    Правопис іменникових суфіксів. Правопис складних іменників. Написання не, ні з 

іменниками.  

    Морфологічний розбір іменників. 

   

Прикметник 

    Значення прикметника, його морфологічні ознаки і синтаксична роль. 

    Лексико-граматичні групи прикметників. Якісні прикметники. Ступені порівняння  

якісних прикметників. Способи творення прикметників. 

    Правопис прикметникових суфіксів. 

    Не, ні з прикметниками. 

   Морфологічний розбір прикметників. 

Числівник 

    Значення числівника, його морфологічні ознаки і синтаксичні функції. 

    Числівники кількісні й порядкові. Відмінювання й правопис кількісних числівників. 

Зв'язок кількісних чисел з іменниками. 

   Порядкові числівники, їх відмінювання. 

    Морфологічний розбір числівників. 

Займенник 

    Значення займенника, його морфологічні ознаки і синтаксичні функції. 

Розряди займенників за значенням. Відмінювання займенників, співвідносних з іменниками. 

Відмінювання займенників, співвідносних з прикметниками 

Відмінювання займенників, співвідносних з числівниками. Правопис займенників. Перехід 

слів інших частин мови займенник. 



    Морфологічний розбір займенників. 

Дієслово 

    Значення дієслова, його морфологічні ознаки і синтаксичні функції. Дієвідмінювані і 

незмінні форми дієслова. Інфінітив як початкова форма дієслова, його творення і 

синтаксичні функції. Перехідні і неперехідні дієслова. Категорія стану дієслів. Граматичні 

категорії числа і особи дієслова. Дві основи дієслова. Категорія часу. Творення форм 

теперішнього, майбутнього, минулого і давноминулого часу. Особливості дієвідмінювання 

архаїчної групи дієслів. 

Категорія способу. Творення форм дієслів умовного та показового способів. Правопис 

дієслів з частковими би, б. 

 Дієприкметник як форма дієслова. Активні і пасивні дієприкметники. Відмінювання 

дієприкметників. Відмінювання дієприкметників з часткою не. 

   Присудкові дієслівні форми на -но, -то. 

     Морфологічний розбір дієприкметника. 

    Дієприслівник як незмінювана форма дієслова. Творення і правопис дієприслівників. 

Прислівник 

    Значення прислівника, його морфологічні ознаки і синтаксична роль. 

Розряди прислівників за значенням. Творення ступенів порівняння якісних прислівників. 

    Правопис прислівників. Не, ні з прислівниками. 

    Морфологічний розбір прислівників. 

Прийменник 

    Прийменник як службова частина мови. Склад прийменників за походженням. 

Особливості вживання з певними відмінками іменників та субстантивованих слів.  

    Правопис прийменників. 

   Морфологічний розбір прийменників. 

Сполучник 

    Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності та підрядності. 

Морфологічний склад сполучників. Відмінність сполучників від сполучних слів. 

  Морфологічний розбір сполучника. 

Частка 

    Частка як службова частина мови. Класифікація часток. Правопис часток. 

    Морфологічний розбір часток. 

Вигук 

    Вигук як особлива частина мови. Групи за значенням. Звуконаслідування слова. 

Вживання вигуків у значеннях іменника і дієслова. 

    Правопис вигуків. Розділові знаки при вигуках. 

Синтаксис 

   Синтаксис як розділ граматики, що вивчає словосполучення і речення. Поняття про 

словосполучення. Типи словосполучень за будовою, за способом вираження головного 

слова, за смисловим  відношенням. 

    Види синтаксичного зв’язку у словосполученнях.  

    Речення як синтаксична одиниця. Найголовніші ознаки речення. Типи речень за 

складом, за метою висловлювання та емоційним забарвленням. 

    Просте речення. Типи простих речень за структурою. 

   Поширені і непоширені речення. 

   Порядок слів у простому реченні. 

 

 



ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ 

Двоскладне речення 

    Підмет як головний член речення. Простий підмет, способи його вираження.  

    Складний підмет, способи його вираження. 

Присудок як головний член речення. Види присудків: простий, складний дієслівний, 

складений іменний, способи їх вираження. Тире між підметом і присудком. 

        Прямий і непрямий додаток, способи його вираження. Особливості додатка при 

іменниках, прикметниках, дієприкметниках. 

    Узгоджені і неузгоджені означення, способи їх вираження. 

        Прикладка як особлива форма означення. Написання прикладки з означуваним словом.  

       Типи обставин за значенням і способи їх вираження. 

       Синтаксичний розбір простого двоскладного речення. 

Односкладні речення 

       Односкладні речення з головним членом, співвідносними із підметом – називні 

(номінативні). 

       Односкладні речення з головним членом, співвідносним із присудком: означено-особові, 

неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові, інфінітивні. Вираження в них 

головного члена речення. 

      Синтаксичний розбір односкладних речень. 

Неповні речення 

       Повні й неповні речення. Двоскладні і односкладні неповні речення, їхні функції та 

структурні різновиди. Пунктуація в неповних реченнях. 

       Нечленовані конструкції (слова-речення), їхні типи за значенням і функціями: 

стверджувальні, заперечні, питальні, спонукальні, емоційно-оцінні. 

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ 

Речення з однорідними членами 

       Поняття про однорідні члени речення. Однорідні і неоднорідні означення. 

       Узагальнюючі слова при однорідних членах реченнях. Двокрапка і тире при 

узагальнюючих словах у реченні. 

       Розділові знаки між однорідними членами. 

Речення з відокремленими членами 

        Синтаксичні, морфологічні та семантичні умови відокремлення. Відокремлені 

означення, прикладки, обставини, додатки.  

 Розділові знаки при відокремлених другорядних членах речення. Відокремлення 

уточнюючих членів речення.  

Речення, ускладнені вставними і вставленими конструкціями 

       Вставні слова і сполучення слів. Вставні речення, їх смислові функції. Речення із 

вставленими конструкціями.  

 Пунктуація при вставних та вставлених конструкціях. 

Звертання 

       Значення і способи вираження звертання. Уживання  розділових знаків при звертанні.  

 Синтаксичний розбір простого ускладненого речення. 

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ 

       Поняття про складне речення. Засоби зв’язку частин складного речення. Типи складних 

речень. 

Складносурядні речення        Складносурядне речення, його структура і засоби оформлення 

зв’язку між частинами. Різновиди складносурядних речень: єднальні, зіставно-протиставні та 



розділові.      Розділові знаки у складносурядних реченнях.       Синтаксичний розбір 

складносурядного речення. 

Складнопідрядні речення       Складнопідрядне речення, його структура та засоби 

оформлення зв’язку між головною і підрядними частинами. Розмежування сполучників і 

омонімічних із ними сполучних слів.  

       Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень з підрядними різних 

видів: з’ясувальними, означальними (власне означальними, займенниково-означальними), 

обставинними (місця, часу, ступеня і способу дії, порівняльними, мети, причини, умови, 

допусту, наслідку, супровідними).        Розділові знаки у складнопідрядних реченнях. 

       Синтаксичний аналіз складнопідрядного речення 

Безсполучникові складні речення       Безсполучникове складне речення, його структура, 

смислові відношення та засоби оформлення зв’язку між частинами. Типи безсполучникових 

складних речень – з однорідними (однотипними) та неоднорідними (різнотипними) 

частинами. Інтонація та розділові знаки у безсполучникових складних реченнях. 

       Синтаксичний розбір безсполучникових складних речень. 

Багатокомпонентні складні речення       Поняття про багатокомпонентні складні речення.  

 Типи багатокомпонентних складних речень: 1) багатокомпонентні складнопідрядні – з 

однорідною та неоднорідною супідрядністю, послідовною та комбінованою підрядністю; 2) 

багатокомпонентні складні речення з різними видами зв’язку: а) з сурядністю і підрядністю; 

б) з сурядністю та безсполучниковим зв’язком; в) з підрядністю та безсполучниковим 

зв’язком; г) з сурядністю, підрядністю і безсполучниковим зв’язком.  

Синтаксичний розбір складних синтаксичних конструкцій.  

Пряма мова 

Непряма мова. Заміна прямої мови непрямою і навпаки. Цитата. Діалог. Розділові знаки при 

прямій мові, цитуванні, діалозі. Синтаксичний розбір конструкцій з чужим мовленням. 

Пунктуація 

       Основи пунктуації сучасної української літературної мови. Принципи української 

пунктуації. Система розділових знаків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма з української літератури 

Назва 
розділу 

Зміст літературного 

матеріалу 

Вимоги до рівня 

загальноосвітньої 

підготовки  

1. Усна і народна творчість Загальна характеристика ка-

лендарно-обрядових, суспіль-

но-побутових і родинно-по-

бутових пісень. 

Пісні Марусі Чурай. «Віють 

вітри», «Засвіт встали коза-

ченьки» 

Історичні пісні. «Ой Морозе, 

Морозенку», «Чи не той то 

хміль...». 

Тематика, образи, зміст на-

родних дум і балад. «Дума 

про Марусю Богуславку». Ба-

лада «Ой летіла стріла» 

Абітурієнт: 
аналізує літературний твір чи 

його уривок; розрізняє види й 

жанри усної творчості; 

розрізняє й називає різновиди 

календарно-обрядових 

пісень; аналізує зміст, образи, 

настрої суспільно-побутових 

і родинно-побутових пісень; 

визначає провідні мотиви 

історичних пісень, 

характеризує образи героїв 

— історичних осіб; визначає 

тематику й художні 

особливості балад і дум, пі-

сень Марусі Чурай; виділяє у 

фольклорних творах анафо-

ри, рефрени, постійні 

епітети, персоніфікацію, 

символи, гіперболу, визначає 

їхню художню роль. 

2. Давня 

українська 

література 

«Повість минулих літ» 

(уривки про заснування 

Києва, про помсту княгині 

Ольги) 

«Слово про похід Ігорів» 

Григорій Сковорода. «Ве 1і- 

Ьегіаіе», «Всякому місту — 

звичай і права», «Бджола та 

Шершень», афоризми 

 

Абітурієнт: 
знає основні теоретико-літе- 

ратурні поняття: 

• художній образ; 

• прототип; 

• тема, ідея, мотив художньо-

го твору; 

• проблематика та конфлікт у 

художньому творі; 

• композиція художнього 

твору: сюжет, позасюжетні 

елементи; 

знає та вміє визначати в літе-

ратурному творі тропи: 

• епітет, 

• порівняння, 

• метафору, 

• алегорію, 

• гіперболу 

3. Література кінця XVIII - 

початку 

XX ст. 

Іван Котляревський 

«Енеїда», «Наталка 

Полтавка» 

Г. Квітка-Основ’яненко 

«Маруся» 

Тарас Шевченко 
«Катерина», «Гайдамаки», 

«Кавказ», «Сон (У всякого 

своя доля...)», «І мертвим, і 

живим, і ненарожденним...», 

«Заповіт» Пантелеймон 

Абітурієнт: 

знає основні теоретико-

літературні поняття: 

• сентименталізм, романтизм, 

реалізм, їх ознаки; 

• епос та його жанри (новела, 

оповідання, повість, роман, 

різновиди повісті та роману; 

• лірика, її тематичні різно-

види та жанри (сонет, гімн, 

послання, поема); 



Куліш «Чорна рада» 

Іван Нечуй-Левицький 
«Кайдашева сім’я» 

Панас Мирний 

«Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?» 

Іван Карпенко-Карий 

«Мартин Боруля» 

Іван Франко 

«Гімн», «Чого являєшся мені 

у сні?..», «Мойсей» 

• драма та її жанри (комедія, 

трагедія, трагікомедія, власне 

драма, драма-феєрія; 

• види комічного: гумор, 

іронія, сатира, сарказм, гро-

теск, бурлеск; травестія 

4. Література XX ст. Михайло Коцюбинський 

«Тіні забутих предків», 

«Іпіег- ШЄ22О» 

Ольга Кобилянська. 

«Земля» Леся Українка. 

«Сопїга зрет зрего!», «Лісова 

пісня» 

Микола Вороний. 

«Блакитна Панна» 

Олександр Олесь. «Чари 

ночі», «О слово рідне! Орле 

скутий!..» Павло Тичина. 

«0, панно Ін- но...», «Пам’яті 

тридцяти», «Ви знаєте, як 

липа шелестить...» Максим 

Рильський «Молюсь і вірю. 

Вітер грає...»  

Микола Зеров 

«Київ — традиція» 

Микола Хвильовий «Я 

(Романтика)» 

Юрій Яновський 

«Дитинство» 

Володимир Сосюра «Любіть 

Україну!» 

Валер’ян Підмогильний 

«Місто» 

Остап Вишня 

«Моя автобіографія», «Сом» 

Микола Куліш 

«Мина Мазайло» 

Богдан-Ігор Антонич 

«Різдво» 

Олександр Довженко 

«Україна в огні», 

«Зачарована Десна» 

Андрій Малишко 

«Пісня про рушник» 

Василь Симоненко «Ти 

знаєш, що ти — людина...», 

«Задивляюсь у твої зіниці...» 

Олесь Гончар «Залізний 

острів» 

Григір Тютюнник «Три 

Абітурієнт: 

визначає місце й роль митця 

в літературному процесі; знає 

основні теоретико-

літературні поняття: 

• український модернізм і 

його особливості; 

• модерністські напрями та 

течії: імпресіонізм, неоро-

мантизм, символізм, екс-

пресіонізм; 

знає основні теоретико-лі- 

тературні поняття: 

• поетичний синтаксис (ін-

версія, тавтологія, антитеза, 

анафора, паралелізм); 

риторичні звертання і за-

питання; 

• алітерація, асонанс; 

• різновиди роману (роман у 

новелах, роман у віршах); 

• кіноповість;- 

• усмішка; 

уміє пояснювати поняття: 

«розстріляне відродження» 



зозулі 3 поклоном»  

Василь Стус. «Як добре те, 

що смерті не боюсь я», «О 

земле втрачена, явися!..» 

Іван Драч 

«Балада про соняшник» 

Ліна Костенко «Страшні 

слова, коли вони мовчать», 

«Українське альфреско», 

«Маруся Чурай» 

5. Твори українських 

письменників-емігрантів 
Іван Багряний 

«Тигролови» 

Євген Маланюк 

«Стилет чи стилос?» 

Абітурієнт: 
орієнтується у творчості 

українських письменників- 

емігрантів; знає особливості 

пригодницького роману 

6.Сучасний літературний 

процес 

Загальний огляд, основні тен-

денції. Постмодернізм як олі-

тературив явище 

Абітурієнт: 
орієнтується в основних тен-

денціях розвитку сучасної лі-

тератури; визначає найхарак-

терніші ознаки постмодер-

нізму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендована література для підготовки до вступного випробування 

з української мови 

№ 

п/п 

Назва Автор Клас Видавництво 

Українська мова 

1.  Українська мова  (академічний 

рівень) (підручник) 

Єрмоленко С.Я., 

Сичова В.Т. 

10 Грамота  

2.  Українська мова  (академічний 

рівень) (підручник) 

Глазова О.П., 

Кузнецов Ю.Б. 

10 Зодіак-ЕКО 

3.  Українська мова (профільний 

рівень) (підручник) 

Плющ М.Я. та ін. 10 Освіта 

4.  Українська мова  (рівень стандарту) 

(підручник) 

Заболотний О.В., 

Заболотний В.В. 

11 Генеза  

5.  Українська мова (академічний та 

профільний рівень) (підручник) 

Глазова О.П., 

Кузнєцов Ю.Б. 

11 ВД «Освіта» 

Додаткові підручники та навчальні посібники 

6.  Українська мова. Збірник диктантів Авраменко О.М. 10-11 Грамота 

7.  Українська мова та література. 

Довідник. Завдання в тестовій 

формі             (І частина) 

Авраменко О. М., 

Блажко М. Б. 

 Грамота 

8.  Українська мова та література. 

Довідник. Завдання в тестовій 

формі           (ІІ частина) 

Авраменко О. М.  Грамота 

9.  Українська мова (навчальний 

посібник) 

Ющук І.П. 10-11 Навчальна книга 

– Богдан 

10.  Тестовий контроль знань. 

Українська мова та література. 11 

клас (академіч-ний рівень) 

(навчальний посібник) 

Заболотний  О.В., 

Заболотний В.В., 

Грабар Н.М., 

Литинська А.С. 

11 Літера ЛТД 

Рекомендована література з української літератури для підготовки до вступних 

випробувань 

Основні підручники та навчальні посібники 

11.  Українська література (рівень 

стандарту, академічний рівень) 

(підручник) 

Авраменко О.М., 

Пахаренко В.І. 

10 Грамота 

12.  Українська література (підручник) Міщенко О.І. 10 Генеза 

13.  Українська література (підручник) Міщенко О.І. 11 Генеза 



14.  Українська література (рівень 

стандарту, академічний) (підручник) 

Семенюк Г.Ф., 

Ткачук М.П., 

Слоньовська О.В. 

та ін. 

11 Освіта 

15.  Українська література (рівень 

стандарту, академічний) (підручник) 

Авраменко О.М., 

Пахаренко В.І.,  

Мовчан Р.В. 

11 Грамота 

Додаткові підручники та навчальні посібники 

16.  Українська література (навчальний 

посібник) 

Нудний В.М., 

Мінич Г.В 

10 Мандрівець 

17.  Українська література. Хрестоматія 

– довідник. Профільний рівень 

Борзенко О.І. 10 Ранок 

18.  Українська література. Рівень 

стандарту, академічний рівень: 

Комплексний зошит для контролю 

знань 

Паращич В.В. 11 Ранок 

19.  Українська література. Посібник-

хрестоматія 

Авраменко О.М. 11 Грамота 

 
 


