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Пояснювальна записка 

Програму вступного випробування з української мови для вступників на  

основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника до Чернівець-

кого транспортного фахового коледжу для здобуття освітньо-професійного сту-

пеня фахового молодшого бакалавра розроблено з урахуванням чинної програми 

з української мови у формі письмового тестування відповідно до Програми зов-

нішнього незалежного оцінювання затвердженої Міністерством освіти і науки 

України. 

Пропонована програма передбачає виявлення динамічної комбінації 

знань, вмінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших якостей 

вступників, що визначає здатність особи провадити подальшу навчальну дія-

льність. 

Вступники повинні знати: основні правила вживання звуків у різних 

позиціях слів, чергування голосних і приголосних звуків, зміни в групах при-

голосних, правила вживання великої літери, м’якого знака і апострофа; напи-

сання частин мови, складних слів; правила утворення і написання граматичних 

форм різних частин мови; види речень, способи ускладнення речень, типи 

зв’язків у реченнях, вживання сполучників і розділових знаків у різних видах 

речень тощо. 

Вступники повинні вміти: правильно писати слова з різними орфогра-

мами, зіставляти звучання і написання слів, передавати на письмі звуки і зву-

косполучення, записувати складні, складноскорочені слова і абревіатури, 

власні назви; правильно вживати відмінкові закінчення, а також закінчення 

різних форм дієслова, грамотно писати прислівники і займенники; визначати 

головні і другорядні члени речення, однорідні члени речення і узагальнюючі 

слова при них, зв’язки сурядності і підрядності, вставні і вставлені кон-

струкції, уточнюючі члени речення, пряму і непряму мову, відповідно до цього 

правильно вживати розділові знаки. 

Для виконання вступного іспиту з української мови встановлено норму 

часу (в астрономічних годинах) – 1 години. 

Використання електронних приладів, підручників, навчальних посібників 

та інших матеріалів під час вступного іспиту заборонено. 

Вступник, який складає вступний іспит, отримує індивідуальне екзамена-

ційне завдання, а також відповідний бланк відповідей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік розділів та тем для підготовки до вступного випробування 

1. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія 

Звуки мови й звуки мовлення 
Голосні й приголосні звуки. 

Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються 

літерами ґ і г. 

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Спів-

відношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ. 

Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна 

помилка.  

Вимова  наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні 

[е], [и], [о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголо-

сом. Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом 

з наголошеним [у] в коренях слів. 

Орфографічний словник. 

Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне позначення. 

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. 

Вимова і правопис префіксів роз-, без-.  

Спрощення в групах приголосних. 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.  

Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и]; [о], [е] з [і]; [и] – [і] після [ж], [ч], 

[ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів; [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′]. 

Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності).  

Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-). 

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

Основні правила переносу. 

Правила вживання знака м’якшення.  

Правила вживання апострофа. 

2. Лексикологія. Фразеологія 

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного 

походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних 

слів. Електронні словники. 

Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих 

значеннях тощо) та умовне позначення її.  

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншо-

мовного походження): букви и, і; правопис знака м’якшення й апострофа; под-

воєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження. 

Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми 

й історизми), неологізми.  

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені 

слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова.  

Пароніми. 

Фразеологія 

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.  

Джерела українських фразеологізмів. 

 Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологіз-

мів. Фразеологізми в ролі членів речення. Фразеологічний словник. 



3. Словотвір. Орфографія 
Змінювання і творення слів. Твірне слово. Основні способи словотворення: 

префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний, скла-

дання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу. 

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.  

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від при-

кметників на -ський, -цький; буквосполученням -чн- (-шн-). Зміни приголосних 

при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-,  -зьк- та імен-

ників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о). 

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. 

Творення складноскорочених слів. Правопис складних слів разом і через 

дефіс, написання слів з пів-; правопис складноскорочених слів. 

4. Морфологія. Орфографія 

Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позна-

чення її.  

Іменник 

Іменник як частина мови: загальнезначення, морфологічні ознаки, синтак-

сична роль. 

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні. 

Велика буква та лапки у власних назвах.  

Збірні іменники.  

Рід іменників. Іменники спільного роду.  

Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки 

множини.  

Відмінки іменників. Кличний відмінок. Відмінювання іменників. Поділ 

іменників на відміни й групи. 

Відмінювання іменників І відміни.  

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників 

чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменни-

ків чоловічого роду другої відміни. 

Відмінювання іменників ІІІ – IV відмін. Незмінювані іменники. Рід незмі-

нюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини. 

Особливості написання іменників у кличному відмінку. Написання й відміню-

вання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові. 

Не з іменниками. 

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я),  

-инн(я), -ив(о), -ев(о). 

Правопис складних іменників. 

Прикметник 

 Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.  

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід при-

кметників з однієї групи в іншу. 

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.  

Відмінювання прикметників. 

Прикметники твердої й м’якої груп.  

Перехід прикметників в іменники.  



Творення прикметників. Написання прикметників із суфіксами: -еньк-,            

-есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-. 
Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин- ,       

-ін, -ичн-.  

Написання не з прикметниками.  

Написання -н- і -нн- у прикметниках. 

Написання складних прикметників разом і через дефіс. 

Написання прізвищ прикметникової форми. 

Числівник 

 Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і поряд-

кові. Числівники прості, складні й складені. 

Відмінювання числівників.  

Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. 

Роздільне написання складених числівників. 

Написання разом порядкових числівників з -тисячний. Узгодження числі-

вників з іменниками. 

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу. 

Займенник 

 Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; 

питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені.  

Відмінювання займенників усіх розрядів.  

Приставний н у формах особових і вказівних займенників. 

Написання разом і через дефіс неозначених займенників. 

Правопис заперечних займенників. 

Написання займенників із прийменниками окремо. 

Дієслово 

 Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієпри-

слівник, безособові форми на -но, -то. 

Неозначена форма (інфінітив) та особові форми. Доконаний і недоконаний 

види дієслова. Часи дієслів. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у мину-

лому часі. Майбутній час. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е, и в особових закін-

ченнях дієслів I і II дієвідмін . 

Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу.  

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного 

й наказового способів. Знак м’якшенняу дієсловах наказового способу. 

Безособові дієслова. 

Способи творення дієслів. 

Не з дієсловами . 

Правопис -ться, -шся в дієсловах.  

Дієприкметник як особлива форма дієслова 

 Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметнико-

вими зворотами.  



Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і 

пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Правопис відмінкових 

закінчень дієприкметників. 

Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього 

часу в сучасній українській мові, способи їх заміни.  

Безособові дієслівні форми на -но, -то.  

Правопис суфіксів дієприкметників. 

-Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового похо-

дження. 

Не з дієприкметниками. 

Дієприслівник як особлива форма дієслова 
 Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.  

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому зво-

роті й одиничному дієприслівникові. 

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники  недоконаного й доконаного 

виду, творення їх.  

Не з дієприслівниками. 

Прислівник 

Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди прислівників. 

Ступені порівняння прислівників.  

Творення й правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках.  

Не і ні з прислівниками.  

И та і в кінці прислівників.  

Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників  і дієприкме-

тників. 

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс.  

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день. 

Прийменник як службова частина мови 

Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні. 

Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Види прийменни-

ків за будовою. 

Непохідні й похідні прийменники. 

Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс. 

Синонімічні й антонімічні  прийменники.  

Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення. 

Сполучник як службова частина мови 

Види сполучників за будовою, походженням. Використання  сполучників 

у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. 

Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників й одно-

звучних слів. 

Синонімічні й антонімічні  сполучники. 

Частка як службова частина мови 

Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або ре-

ченню  додаткових відтінків. 

Правопис часток не і ні з різними частинами мови. 

Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки. 



Вигук як особлива частина мови 

Групи вигуків за значенням. 

Дефіс у вигуках.  

Кома і знак оклику при вигуках. 

5. Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення. Пряма й непряма 

мова  

Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вира-

ження головного слова.  

Речення. Речення прості й складні, двоскладні й односкладні.  

Граматична помилка та її умовне позначення. 

Просте речення. Двоскладне речення 

Головні й другорядні члени речення. 

Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Простий і складений при-

судок (іменний і дієслівний). Способи вираження присудка. Тире між підметом і 

присудком. 

Узгодження головних членів речення. 

Речення поширені й непоширені. Порядок слів у реченні. Логічний наго-

лос. 

Означення, додаток й обставини як другорядні члени речення  

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок че-

рез дефіс; прикладки, що беруться в лапки.  

Види обставин (за значенням), способи вираження їх.  

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами. 

Односкладне речення 

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (озна-

чено-особові, узагальнено-особові, неозначено-особові, безособові) і підмета 

(називні). Односкладне речення як частина складного речення. 

Повні й неповні речення.  

Тире в неповних реченнях. 

Просте ускладнене речення. 

Речення з однорідними членами. 

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і зміша-

ним зв’язком). Поширені й непоширені однорідні члени речення. Смислові від-

ношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові). 

Кома між однорідними членами речення. 

Речення з кількома рядами однорідних членів. Однорідні й неоднорідні 

означення. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокра-

пка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами. 

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, ре-

ченнями) 

Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання. Вставні слова 

(словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням. 

Розділові знаки при звертанні і вставних словах. 

Речення з відокремленими членами 

Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (та-

кож уточнювальні).  

Розділові знаки при відокремлених членах речення. 



Пряма й непряма мова 

Заміна прямої мови непрямою. 

Цитата як спосіб передачі чужої мови.  

Діалог.  

Розділові знаки при прямій мові й діалозі. 

Складне речення, його ознаки. 

Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.   

Складносурядне речення, йогобудова й засоби зв’язку між його части-

нами.  

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. 

Розділові знаки між частинами складносурядного речення. 

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Під-

рядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях. Основні види 

складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними підря-

дними частинами (способу дії й ступеня,  порівняння, місця, часу, причини, нас-

лідку, мети, умови, допусту). Розділові знаки між частинами складнопідрядного 

речення. 

Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. 

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними час-

тинами. 

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами 

безсполучникового складного речення. 

Розділові знаки в безсполучникових реченнях. 

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучнико-

вого зв’язку 

Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й 

безсполучникового зв’язку. 

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності 

Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інфор-

мативність.  

Зміст і будова тексту. 

Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення.  

Основні види роботи з текстом (редагування, скорочення, доповнення 

тощо).  

6. Культура мовлення і стилістика                                                                                                               

Культура мовлення і спілкування. Контактне й дискантне спілкування.  

Основні ознаки культури мовлення: змістовність, логічна послідовність, 

багатство мовних засобів, виразність, точність, доречність, правильність. 

Професійне спілкування.  

Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні.  

Особливості національного мовленнєвого етикету. Етика спілкування.  

Культура мовлення і стилістика. Норми сучасної української літератур-

ної мови (орфоепічні, правописні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стиліс-

тичні) і дотримання їх у мовленнєвій практиці.  

Основні характеристики мовлення  й дотримання їх. 

Стилі мовлення. Стилістично нейтральна  й стилістично забарвлена лек-

сика. 



7. Практична риторика  
Риторика як наука про переконливе, впливове й ефективне мовлення.  

Публічний виступ. Види підготовки публічного виступу. 

Етапи підготовки промови. Складники успішного виступу. 

Імідж оратора.  
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Організація та проведення вступного випробування 

Вступне випробування для вступників на основі освітньо- 

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проходить у письмовій (те-

стовій) формі. Кожен вступник отримує аркуш із тестовим завданням із бланком 

письмової (тестової) відповіді, які видає голова екзаменаційної комісії безпосе-

редньо перед початком екзамену. 

На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, щоб розкривали 

авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього 

місцях. 

Завдання для вступного випробування укладено у вигляді тестів відповідно 

до вимог чинної програми з української мови для закладів фахової передвищої 

освіти та методичних рекомендацій щодо використання тестових технологій у 

процесі вивчення цього  предмета. 

Норма часу встановлена для проведення вступного письмового випробу-

вання (виконання тестових завдань на основі освітньо- кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника ) – 1 година. 

Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись 

електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими 

матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. 

На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і добро-

зичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш по-

вно виявити рівень своїх знань і умінь. 

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в 

яких проводяться вступні випробування, не допускаються. 

 

 

Критерії оцінювання відповіді абітурієнта на вступному випробуванні  

з української мови 

Вступний іспит з української мови містить 12 тестових завдань закритої 

форми з вибором однієї правильної відповіді, кожне з яких оцінюється в 1 бал. 

Для кожного тестового завдання з вибором відповіді дано чотири варіанти від-

повідей, з яких тільки одна правильна.  

Бали, отримані на вступному іспиті, обраховуються за 12-бальною шкалою 

і переводяться до значення 200-бальної шкали за такою схемою: 

 

1 100 (Не склав) 5 130 9 170 

2 100 (Не склав) 6 140 10 180 

3 110 (Не склав) 7 150 11 190 

4 120 8 160 12 200 

 

Відповідно до Правил прийому на навчання до Чернівецького транспорт-

ного фахового коледжу якщо вступник набрав менш ніж 4 (120) бали, він до 

участі у конкурсному відборі не допускається. 

Перескладання вступного випробування не дозволяється. 

 

 



Зразок тестового завдання вступного випробування 

 

Екзаменаційний білет №…. 

 

1. Фразеологічний зворот ужито в реченні: 

А. «Нічого, скоро ти будеш на волі», - тихенько шепнула я. 

Б. Той дивується: «Якийсь нерозумний купець!» 

В. «Що ж ти таке важке робив?» - спитав його кум. 

Г. «Чи ти клепку з голови загубив?» — накинулась баба Єлизавета. 

 

2. У котрому рядку допущено помилки при написанні слів: 

А. військкомат, священий, медв'яний, барокко 

Б. боротьба, арф’яр, попідвіконню, довголіття 

В. ризький, піддашшя, духмяний, пів’яблука 

Г. різдвяний, дев’ятсот, сядьте, пів-Європи  

 

3. У котрому рядку в усіх словах треба писати префікс «пре-»: 

А. пр…глянути, пр…садибний, пр…милий, пр…гнічений 

Б. пр…поганий, пр…довгий, пр…дорогий, пр…красний 

В. пр…вчити, пр…гальмувати, пр…красний, пр…горілий  

Г. пр…старий, пр…дорого, пр…булий, пр…буксувати 

 

4. У котрому рядку слова вжито в прямому значенні: 

А. співає нива, виплив місяць, солодка кава 

Б. холодний погляд,сумний погляд, дерев’яне серце  

В. грім гримить, теплий клімат, дерев’яний стіл 

Г. прозорі думки, солодкий сон, чарівна дівчина 

 

5. Позначте рядок, у якому іменники у формі родового відмінка однини 

мають закінчення «-а» («-я»): 

А. трактор, млин, колектив, іменник    

Б. Воронеж, мотор, гараж, грам 

В. сектор, Дністер, завод, мільйон  

Г. ромб, Житомир, тиждень, відпочинок 

 

6. У котрому рядку правильно записано форми числівника: 

А. п’ятимастами шістдесятьма восьмима, п’ятнадцятьома, однієї сьомих 

Б. семистам тридцятьом сімом, дев’ятьома, вісьмома 

В. шістнадцятьома вісьма, семидесяти дев’ятьох, дев’яносто дев’яти 

Г. сімохсот дев’яносто трьом, сімнадцяти, триста вісімдесяти третього  

 

7. Позначте речення з непрямою мовою: 

А. «Пірнемо?» - зиркає на мене Іван Михайлович. 

Б. Нас у сім'ї тільки двійко було. 

В. А сьогодні передавали, що в Греції випав сніг. 

Г. В стайні два воли стояли і з собою розмовляли. 

 



8. Подовження приголосних відбувається в усіх словах у рядку: 

А. облич…я, суд…я, осерд…я 

Б. залізяч…я, сумлін…я, піддаш…я 

В. зізнан…я, Поволж…я, обговорен…я 

Г. сміт…я, усамітнен…я, не наст…я 

 

9. Правильно утворено форми вищого та найвищого ступенів порів-

няння прикметників у рядку: 

А. наймудріший, самий веселий 

Б. найбільш світліший, найменш очікуваний 

В. найоригінальніший, самий суворий 

Г. найпотужніший, найцікавіший 

 

10. У котрому рядку подано правильну форму кличного відмінка іменни-

ків: 

А. мова, лікарю, Іване, Наталя 

Б. добродію, Валентино Іванівно, мово, друже 

В. держава, надіє, хлопча, незалежносте 

Г. Київ, дівчино, мама, князю 

 

11. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних зву-

ків при зміні форми: 

А. гончар, лелека, зелень 

Б. щетина, гребти, чотири 

В. огорожа, пісня, багато 

Г. день, кров, серце 

 

12. У якому рядку у всіх словах на місці крапок треба вставити букву «и»: 

А. зав...ртіти, стебл…на, л…щата  

Б. вузл…чок, виховат…ль, пташ…ня 

В. мороз…во, вдал…ні, к…рпатий  

Г. ст…рати, мар…во, плет…во. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок заповнення бланку письмової (тестової) відповіді  

 

БЛАНК відповідей до тесту з української мови  

 (заповнюють абітурієнти): 

    

   Правильну відповідь 

 

   позначте тільки так:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А  x     x x   x  

Б   x  x x    x   

В         x   x 

Г x   x         


