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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Відповідно до правил прийому до педагогічного фахового коледжу 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича абітурієнти, які 

вступають на навчання до педагогічного коледжу на основі базової загальної 

середньої освіти, можуть замість іспиту з української мови проходити 

співбесіду, якщо таке право їм надається Законом України.  

Співбесіда є однією з форм перевірки знань та вмінь абітурієнтів з 

української мови, на якій   вступник повинен виявити знання: 

- основних лінгвістичних понять: звуки мови (голосні і приголосні,     

приголосні дзвінкі й глухі, тверді й м’які) та букви на їх позначення,  

основні правила вживання звуків у різних позиціях слів, чергування 

голосних і приголосних звуків, зміни в групах приголосних, правила 

подовження і подвоєння приголосних; 

- ознак слова як мовної одиниці; 

- значущих частин слова, основних способів словотворення; 

- самостійних та службових частин мови, їх морфологічних ознак, 

     синтаксичну роль, основні граматичні категорії; 

- ознак словосполучення та речення; 

- видів простих речень; 

- способів ускладнення простих речень та правил постановки розділових 

знаків у реченнях такого типу;  

- типів складних  речень,  засобів зв’язку їх частин,  правил вживання 

розділових знаків між частинами усіх різновидів складних  речень; 

- способів передачі чужої мови; 

- орфографічних правил вживання м'якого знака і апострофа, правил 

     написання слів з великої літери, написання  складних слів, написання слів 

іншомовного походження, правила переносу слів; 

 

 вміння: 

- визначати в словах голосні, тверді і м’які, дзвінкі і глухі  приголосні, 

     наголошені й ненаголошені голосні, ділити сово на склади, визначати 

звукове значення букв у слові, місце букв в алфавіті, розпізнавати явища 

уподібнення приголосних, спрощення в групах приголосних, основні 

випадки чергування голосних і приголосних звуків;  

- знаходити в тексті групи слів (синоніми, антоніми, омоніми),пояснювати 

     значення фразеологізмів; 

- відділяти закінчення від основи, членувати основу на значущі частини, 

     добирати спільнокореневі слова, слова з однаковими префіксами і 

суфіксами; 

- розпізнавати самостійні частини мови (іменники, прикметники, 

     числівники, займенники, дієслова, прислівники), визначати їхнє загальне 

значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль; граматичні групи; 

- розпізнавати службові частини мови (прийменник, сполучник, частка, 

     вигук), їхні морфологічні ознаки, групи за походженням, значенням та 

будовою; 
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- розрізняти словосполучення і речення, сурядний і підрядний зв'язок між 

     словами й реченнями; визначати головне й залежне слово в підрядному 

словосполученні, визначати типи словосполучень за способами вираження 

головного слова; 

- розрізняти речення різних видів (за метою висловлювання, за емоційним 

     забарвленням, за складом граматичної основи, за наявністю чи відсутністю 

другорядних членів речення, за будовою, наявністю чи відсутністю 

однорідних членів речення, відокремлених членів речення, вставних слів, 

словосполучень, речень, звертання); 

- розрізняти складні речення різних типів, визначати їхню структуру, види 

     і засоби зв’язку між простими реченнями; 

- визначати в реченні з прямою мовою слова автора й пряму мову, речення 

     з непрямою мовою; 

- розпізнавати вивчені орфограми, правильно писати слова з вивченими 

     орфограмами, знаходити й виправляти орфографічні помилки на вивчені 

правила.   

На основі виявлених на співбесіді знань та вмінь вступник може отримати 

такі результати: «рекомендований до зарахування» або «не рекомендований 

до зарахування». 

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.) 

ПРОГРАМА 

1. Фонетика. Графіка. 

 Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. 

Позначення  звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення  звуків і 

букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї.  Склад. Складоподіл. Наголос, 

наголошені й ненаголошені склади. Уподібнення приголосних звуків. 

Спрощення в групах приголосних. Найпоширеніші випадки чергування 

голосних і приголосних звуків. 

2. Лексикологія. Фразеологія. 

Лексичне значення слова. Слова однозначні й багатозначні. Пряме й 

переносне значення слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Лексика української 

мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з 

інших мов. Застарілі й нові слова. Лексика української мови з погляду її 

стилістичного вживання. Загальновживані слова. Терміни. Фразеологізми. 
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3. Будова слова. Словотвір. 

Основа слова і закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, 

закінчення.  

Основні способи словотворення в українській мові. 

4. Морфологія. 

4.1. Іменник. 

Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Іменники власні та загальні, істоти та неістоти. Рід іменників: чоловічий, 

жіночий, середній. Іменники спільного роду. Число іменників. Відмінки 

іменників. Відміни іменників. Поділ іменників І та ІІ відмін на групи. Букви -а 

(-я) або -у (-ю) в родовому відмінку однини іменників II відміни. 

4.2. Прикметник. 

Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Ступені 

порівняння якісних прикметників, способи їх творення. Особливості 

відмінювання прикметників (тверда й м’яка групи). 

4.3. Числівник. 

Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

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

числівників за будовою: прості, складні і складені. Порядкові числівники. 

Особливості правопису числівників. 

4.4. Займенник. 

Займенник  як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

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

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

4.5. Дієслово. 

Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні 

(інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то). Безособові дієслова. Види дієслів: 

доконаний і недоконаний. Способи дієслова:дійсний, умовний, наказовий. 

Дієвідмінювання дієслів. Особові й числові форми дієслова.  

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники. Дієприкметниковий 

зворот. Безособові форми на -но, -то. 

Дієприслівник як форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. 

Дієприслівниковий зворот. 

4.6. Прислівник. 

Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння якісних 

прислівників. Написання разом, окремо та через дефіс прислівників і сполучень 

прислівникового типу. 

4.7. Службові частини мови. 

Прийменник як службова частина мови. Розряди прийменників за 

походженням: непохідні й похідні. Групи прийменників за будовою: прості, 
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складні й складені. Правопис прийменників. 

Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і 

синтаксичною роллю: сурядні й підрядні. Групи сполучників за вживанням 

(одиничні, парні, розділові) та за будовою (прості, складні, складені). Правопис 

сполучників. 

Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: 

формотворчі, словотворчі, модальні. Правопис часток. 

Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням. Правопис вигуків. 

5. Синтаксис. 

5.1. Словосполучення як одиниця синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок 

між словами. Головне й залежне слово. Типи словосполучень за головним 

словом. Поширені і непоширені словосполучення.  

5.2. Речення як одиниця синтаксису.  

5.2.1.   Просте двоскладне речення.  Підмет як головний член речення, способи 

його вираження. Типи присудків: простий дієслівний, складений іменний та 

складений дієслівний присудки. Другорядні члени речення: означення 

(узгоджене й неузгоджене), додаток, обставина, способи їх вираження. 

Порівняльний зворот. 

Односкладні речення. Типи односкладних речень за способом вираження 

та значенням головного члена: односкладні речення з головним членом у формі 

присудка та односкладні речення з головним членом у формі присудка. 

5.2.2. Просте ускладнене речення. 

Однорідні члени речення. Узагальнюючі слова при однорідних членах 

речення. Розділові знаки при однорідних членах речення.  

Відокремлені та уточнюючі члени речення. Відокремлені додатки, 

означення, прикладки та обставини. Уточнюючі члени речення. Розділові знаки 

при відокремлених та уточнюючих членах речення. 
Вставні слова, сполучення слів, речення. Значення вставних слів, 

сполучень слів і речень. Вживання розділових знаків при них. 

 Звертання. Способи вираження і виділення звертання. Розділові  знаки 

при звертаннях. 

5.2.3.  Складне речення. Поняття про складне речення. Типи складних речень. 

Складносурядне речення. Єднальні, протиставні та розділові сполучники 

у складносурядному реченні. Розділові знаки. 
Складнопідрядне речення. Поняття про складнопідрядне речення. Види 

підрядних речень (місця, часу, причини, наслідкові, мети, порівняльні, умовні, 

допустові, супровідні). Сполучники і розділові знаки між частинами 

складнопідрядних  речень. Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх 

типи за характером зв’язку між частинами (складнопідрядні речення з 

послідовною, однорідною, неоднорідною підрядністю). 

Безсполучникові складні речення. Безсполучникові складні речення з 

однорідним та неоднорідними частинами. Розділові знаки в безсполучниковому 

складному реченні. 

Складні речення з різними видами зв’язку. 

5.3. Способи відтворення чужого мовлення.  
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Пряма й непряма мова. Вживання розділових знаків при прямій мові. Передача 

прямої мови непрямою. Цитата. Діалог. 

6. Орфографія. 
 Правопис літер, що позначають ненаголошені [е], [и], [о] в коренях слів. 

Спрощення в групах приголосних. Сполучення йо, ьо. Правила вживання  

м’якого знака. Правила вживання апострофа. Подвоєння  букв на позначення   

подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків. 

Правопис префіксів і суфіксів. Позначення чергування приголосних звуків на 

письмі. Правопис великої літери. Написання слів іншомовного походження. 

Основні правила переносу із рядка в рядок. Написання складних слів разом, 

окремо і через дефіс. Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників. 

Правопис н та нн у прикметниках і дієприкметниках, не з різними частинами 

мови.  

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 
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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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

Програма з української літератури 
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. 

 

Програма з української літератури 
Теорія літератури 

Поняття про літературні роди і жанри. Літературно-мистецькі напрями 

(сентименталізм, романтизм, реалізм, модернізм, постмодернізм; їхні 
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характерні ознаки). Засоби художнього мовлення (тропи, їхні різновиди; види 

комічного, засоби поетичного синтаксису). 

Усна народна творчість 

 Пісні Марусі Чурай. “Віють вітри”, “Засвіт встали козаченьки”. Історичні 

пісні. “Ой Морозе, Морозенку”, “Чи не той то Хміль”. Тематика, образи, зміст 

народних дум і балад. “Дума про Марусю Богуславку” . Балада “Ой летіла 

стріла”.  

Давня українська література 

“Повість минулих літ” (уривки про заснування Києва, про помсту княгині 

Ольги, про напад хозарів). “Слово про Ігорів похід”. Григорій Сковорода. 

“Всякому місту –звичай і права”, “Delibertatе”, “Бджола і Шершень”.  

Література кінця ХVІІІ – ХІХ століття 

 Загальна характеристика стильових течій. І.Котляревський. Бурлескно-

травестійна поема “Енеїда”, малоросійська опера “Наталка Полтавка”. 

Літературний процес 40-60-х років ХІХ століття 

Тарас Шевченко.  

Соціально-побутова поема “Катерина”, “Кавказ”, “Сон (У всякого своя 

доля)”, “І мертвим, і живим...”, “Заповіт”.  

 П.Куліш. Історична хроніка “Чорна рада”.  

Літературний процес 70-90-х років ХІХ століття 

І.Нечуй-Левицький. Соціально-побутова повість “Кайдашева сім’я”. Панас 

Мирний Соціально-психологічний роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” (1-

4 частини).  

Діяльність театру корифеїв. І.Карпенко-Карий. ”Мартин Боруля”. 

Літературно-критична спадщина І.Франка. «Захар Беркут», “Чого являєшся 

мені у сні”, “Мойсей”.  

Література ХХ століття 

 Модернізм. М.Коцюбинський “Тіні забутих предків”, “Інтермецо”. 

О.Кобилянська «Valse melancolque». Неоромантичні тенденції у творчості Лесі 

Українки “Contra spem spero”, “Лісова пісня”. Варіант експресіонізму в 

творчості В.Стефаника “Камінний хрест”. Провідна роль поезії на початку ХХ 

століття. М.Вороний “Блакитна панна”. Олександр Олесь “Чари ночі”, “О слово 

рідне! Орле скутий!..”. П.Тичина “Ви знаєте, як липа шелестить...”, “Пам’яті 

тридцяти”, “О панно Інно”. М.Рильський “У теплі дні збирання винограду”.  

В.Сосюра “Любіть Україну”. Б.-І.Антонич “Різдво”.  

Новелістика. М.Хвильовий “Я (Романтика)”. Ю.Яновський “Майстер 

корабля”.  

 В.Підмогильний “Місто”. Жанр усмішки. Остап Вишня “Моя 

автобіографія”, “Сом”, А.Малишко «Пісня про рушник».  
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М.Куліш “Мина Мазайло”. Кіноповість О.Довженка  “Зачарована Десна”. 

А.Малишко “Пісня про рушник”.  

Феномен шістдесятництва в українській літературі. В.Симоненко “Ти 

знаєш, що ти людина”, “Задивляюсь у твої зіниці”, «Лебеді материнства». 

В.Стус “Господи, гніву пречистого”. І.Драч “Балада про соняшник”. 

Л.Костенко “Страшні слова, коли вони мовчать”, “Маруся Чурай”, Д.Павличко 

«Два кольори», В.Голобородько «Наша мова». 

О.Гончар “Модри Кемень”. Гр. Тютюнник “Три зозулі з поклоном”. 

Творчість українських письменників-емігрантів. Іван Багряний 

“Тигролови”. Є.Маланюк “Уривок з поеми”.  

Сучасний літературний процес 

Загальний огляд, основні тенденції. Осмислення української поезії в її 

іманентній сутності 80-ті рр. (І.Римарук). Творчі гуртки та об’єднання “Бу-Ба-

Бу” (Ю.Андрухович, О.Ірванець, В.Неборак), “ЛуГоСад” (І.Лучук, Н.Гончар, 

Р.Садловський), “Нова деґенерація” (Степан Процюк, Іван Ципердюк, Іван 

Андрусяк). Творча асоціація “500”. Утворення АУП (Асоціація українських 

письменників) та асоціації “Нова література”. Постмодернізм як один із 

художніх напрямів мистецтва 90-х років. Творчість Ю.Андруховича та 

О.Забужко. Література елітарна і масова. Сучасні часописи та альманахи. 
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