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УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель вступительного испытания – выявить исходные знания и 

умения, необходимые для освоения образовательной программы 

бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология (профиль: Украинский 

язык и литература), 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика. 

Вступительный экзамен по украинскому языку абитуриенты сдают в 

устной форме. Успешное прохождение вступительного экзамена 

предполагает:  

  наличие знаний по современному украинскому языку (знание 

теоретического материала, правил и умение проиллюстрировать их 

примерами); 

  умение ориентироваться в проблемах развития украинского языка 

в двуязычной среде; 

  умение грамотно построить устное высказывание. 

Программа по украинскому языку и литературе для младших 

специалистов разработана на основе Государственного стандарта 

базового и полного среднего образования, а также – с учетом 

действующих программ по украинскому языку для 5-11 классов (и 

действующих программ по украинской литературе для 5-11 классов). 

В ней учтены специфика учебного предмета с его интегративными 

функциями, способность оказывать разностороннее учебное, 

развивающее и воспитательное влияние на абитуриентов, формировать 

личность, готовую к активной, творческой деятельности во всех сферах 

жизни современного общества, организационные формы, методы и 

технологии обучения языку. 

Основная цель изучения украинского языка заключается в 

формировании сознательной, духовно богатой языковой личности, 

обладающей умениями и навыками свободно, коммуникативно 

целесообразно пользоваться средствами языка – стилями, типами, 

жанрами во всех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, 

говорение, письмо), которая обеспечивает надлежащий уровень 

коммуникативной компетенции. Указанная цель предполагает 

реализацию учебной, развивающей и воспитательной функций 

образовательного содержания учебной дисциплины. 

Согласно поставленной цели главными задачами обучения 

украинскому языку являются: 

  мотивация к изучению украинского языка на современном этапе; 

  выработка у абитуриентов способности коммуникативно 

оправданно пользоваться средствами языка в различных жизненных 

ситуациях; 

  ознакомление с языковой системой как основой формирования 

речевых умений и навыков – орфоэпических, орфографических, 

грамматических, лексических, стилистических; 
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  формирование нравственно-духовного мира в абитуриентов 

мировоззренческих представлений, общечеловеческих ценностных 

ориентиров. 

Материал программы «Украинский язык» представлен следующими 

разделами: «Фонетика. Графика», «Лексикология. Фразеология», 

«Структура слова. Словообразование», «Морфология. Орфография», 

«Синтаксис», «Орфоэпия». 
 

Содержание программы по украинскому языку 
 

Фонетика. Графіка 

1. Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови.  

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

глухі. 

3. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення 

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

4. Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й ненаголошені склади.  

5. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах 

приголосних.  

6. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних 

звуків. Основні випадки чергування у-в, і-й. 
 

Орфографія 

1. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в 

коренях слів.  

2. Спрощення в групах приголосних. Сполучення йо, ьо.  

3. Правила вживання м’якого знака. Правила вживання апострофа.  

4. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і 

збігу однакових приголосних звуків.  

5. Правопис префіксів і суфіксів.  

6. Позначення чергування приголосних звуків на письмі.  

7. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах.  

8. Написання слів іншомовного походження.  

9. Основні правила переносу слів з рядка в рядок.  

10. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис 

складноскорочених слів. 

11. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ.  

12. Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників.  

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

частинами мови. 

14. Особливості написання числівників.  

15. Написання окремо (сполучень прислівникового типу), разом і 

через дефіс (прислівників, службових частин мови, вигуків). 
 

Лексикологія. Фразеологія 

1. Лексикологія як учення про слово. Ознаки слова як мовної 

одиниці. 
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2. Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме 

та переносне значення слова.  

3. Омоніми. Синоніми. Антоніми.  

4. Лексика української мови за походженням. Власне українська 

лексика. Лексичні запозичення з інших мов.  

5. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. 

Терміни.  

6. Лексика української мови з погляду активного й пасивного 

вживання. Застарілі й нові слова (неологізми).  

7. Нейтральна й емоційно забарвлена лексика.  

8. Поняття про стійкі сполуки слів і вирази. Фразеологізми. 

Приказки, прислів’я, афоризми. 
 

Будова слова. Словотвір 

1. Будова слова. Основа слова й закінчення.  

2. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.  

3. Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основа похідна й 

непохідна.  

4. Основні способи словотворення в українській мові: 

префіксальний, префіксально-суфіксальний, суфіксальний, 

безсуфіксальний, складання слів або основ, перехід з однієї частини мови 

в іншу.  

5. Складні слова. Способи їх творення. Сполучні голосні [о], [е] у 

складних словах. 
 

Морфологія 

1. Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови.  

2. Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль.  

3. Іменники власні та загальні, істоти й неістоти.  

4. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Іменники спільного 

роду.  

5. Число іменників. Іменники, що вживаються в обох числових 

формах. Іменники, що мають лише форму однини або лише форму 

множини.  

6. Відмінки іменників. Відміни іменників: перша, друга, третя, 

четверта.  

7. Поділ іменників першої та другої відмін на групи.  

8. Особливості вживання та написання відмінкових форм. Букви             

-а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників другої відміни.  

9. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини.  

10. Невідмінювані іменники в українській мові.  

11. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові. 

12. Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль.  

13. Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні та присвійні.  



5 
 

14. Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників: 

вищий і найвищий, способи їх творення (проста й складена форми). Зміни 

приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників.  

15. Особливості відмінювання прикметників (тверда й м’яка групи). 

16. Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль.  

17. Розряди числівників за значенням: кількісні (на позначення цілих 

чисел, дробові, збірні) й порядкові.  

18. Групи числівників за будовою: прості, складні й складені.  

19. Типи відмінювання числівників. 

20. Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль.  

21. Співвіднесеність займенників з іменниками, прикметниками й 

числівниками.  

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

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

Особливості їх відмінювання.  

23. Творення й правопис неозначених і заперечних займенників. 

24. Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль.  

25. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і 

незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то). Безособові 

дієслова.  

26. Види дієслів: доконаний і недоконаний. Творення видових форм.  

27. Часи дієслова: минулий, теперішній, майбутній.  

28. Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Творення форм 

умовного та наказового способів дієслів.  

29. Словозміна дієслів І та II дієвідміни.  

30. Особові та числові форми дієслів (теперішнього та майбутнього 

часу й наказового способу).  

31. Родові та числові форми дієслів (минулого часу й умовного 

способу).  

32. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього 

та майбутнього часу. 

33. Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична роль.  

34. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і 

пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу.  

35. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. 

Безособові форми на -но, -то. 

36. Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники доконаного й 

недоконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. 

37. Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль.  
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38. Розряди прислівників за значенням.  

39. Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий. Зміни 

приголосних при творенні прислівників вищого та найвищого ступенів.  

40. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і 

дієприкметників. Написання прислівників разом і через дефіс. 

41. Прийменник як службова частина мови. 

42. Групи прийменників за походженням: непохідні (первинні) й 

похідні (вторинні, утворені від інших слів).  

43. Групи прийменників за будовою: прості, складні й складені. 

Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. 

44. Сполучник як службова частина мови. 

45. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні 

(єднальні, протиставні, розділові) й підрядні (часові, причинові, умовні, 

способу дії, мети, допустові, порівняльні, з’ясувальні, наслідкові). 

46. Групи сполучників за вживанням (одиничні, парні, повторювані) 

та за будовою (прості, складні, складені). 

47. Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і 

вживанням: формотворчі, словотворчі, модальні. 

48. Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням: непохідні 

й похідні.  

49. Значення вигуків. Звуконаслідувальні слова. 
 

Синтаксис 

1. Завдання синтаксису. Словосполучення й речення як основні 

одиниці синтаксису.  

2. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного 

речення.  

3. Головне й залежне слово в словосполученні. Типи словосполучень 

за морфологічним вираженням головного слова.  

4. Словосполучення непоширені й поширені. 

5. Речення як основна синтаксична одиниця.  

6. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні.  

7. Види речень у сучасній українській мові: за метою висловлювання 

(розповідні, питальні й спонукальні); за емоційним забарвленням 

(окличні й неокличні); за будовою (прості й складні); за складом 

граматичної основи (двоскладні й односкладні); за наявністю чи 

відсутністю другорядних членів (непоширені й поширені); за наявністю 

необхідних членів речення (повні й неповні); за наявністю чи відсутністю 

ускладнювальних засобів (однорідних членів речення, вставних слів, 

словосполучень, речень, відокремлених членів речення, звертання). 

8. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. 

Особливості узгодження присудка з підметом.  

9. Способи вираження підмета. Типи присудків: простий і складений 

(іменний і дієслівний). Способи їх вираження. 

10. Означення узгоджене й неузгоджене. Прикладка як різновид 

означення.  
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11. Додаток і його типи. Типи обставин за значенням.  

12. Способи вираження означень, додатків, обставин.  

13. Порівняльний зворот. Функції порівняльного звороту в реченні 

(обставина способу дії, присудок). 

14. Граматична основа односкладного речення.  

15. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням 

головного члена: односкладні речення з головним членом у формі 

присудка (означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, 

безособові) та односкладні речення з головним членом у формі підмета 

(називні).  

16. Способи вираження головних членів односкладних речень. 

Розділові знаки в односкладному реченні. 

17. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. 

Розділові знаки в реченні з однорідними членами. 

18. Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені.  

19. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх 

значення.  

20. Речення з відокремленими членами.  

21. Відокремлені означення, прикладки – непоширені й поширені.  

22. Відокремлені додатки, обставини.  

23. Відокремлені уточнювальні члени речення.  

24. Ознаки складного речення. Засоби зв’язку простих речень у 

складному. 

25. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: 

сполучникові й безсполучникові. Сурядний і підрядний зв’язок між 

частинами складного речення. 

26. Єднальні, протиставні та розділові сполучники в 

складносурядному реченні.  

27. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. 

Розділові знаки в складносурядному реченні. 

28. Складнопідрядне речення, його будова. Головне й підрядне 

речення.  

29. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку у 

складнопідрядному реченні.  

30. Основні види підрядних речень: означальні, з’ясувальні, 

обставинні (місця, часу, способу дії та ступеня, порівняльні, причини, 

наслідкові, мети, умовні, допустові).  

31. Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх типи за 

характером зв’язку між частинами: з послідовною підрядністю; з 

однорідною підрядністю; з неоднорідною підрядністю. 

32. Типи безсполучникових складних речень за характером 

смислових відношень між складовими частинами-реченнями: з 

однорідними частинами-реченнями (рівноправними); з неоднорідними 

частинами (пояснюваною і пояснювальною). 

33. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. 
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34. Складні речення з різними видами сполучникового й 

безсполучникового зв’язку. 

35. Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Слова автора. 

Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог. 

Литература 

 

Основная литература 

1. Блик О.П. Українська мова: Підручник для гімназій, ліцеїв, 

коледжів гуманіт. профілю, шкіл (класів) з поглибленим вивченням укр. 

мови. Ч. 1: Фонетика; Орфографія; Лексика і фразеологія; Будова слова 

(Морфеміка). Словотвір. Морфологія. – К. : Четверта хвиля, 1997. – 397 с. 

2. Блик О.П. Українська мова: Підручник для гімназій, ліцеїв, 

коледжів гуманіт. профілю, шкіл (класів) з поглибленим вивченням укр. 

мови. Ч. 2: Орфоепія; Графіка; Синтаксис. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 

206 с. 

3. Кулькова Г.П. Граматика української мови в таблицях: Посіб. для 

учнів загальноосвіт. шк., учителів та абітурієнтів. – 2-ге вид. – К.: А.С.К., 

1998. – 112 с. 

4. Олійник О.Б. Українська мова та література: навч. посіб. для 

абітурієнтів та студентів вузів / О.Б. Олійник, Г.М. Грабницький; 

Міжгалузев. ін-т упр. – К.: Кондор, 2006. – 304 с.  

5. Пентелюк М.І., Іваненко О.В. Українська мова: Підручник-

комплект. – К., 2001. 

6. Синтаксис; Пунктуація: Підготов. курс з укр. мови для 

абітурієнтів / Уклад. Мариківська Г.А., Будянська В.А. – Х.: Інжек, 

2005. – 98 с. 

7. Український правопис / Національна акад. наук України, Інститут 

мовознавства ім. О.О. Потебні ; Інститут укр. мови. – К.: Наук. думка, 

2010. – 286 с. 

8. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови: [Посіб. для 

учнів]. – 4-те вид. – К.: Освіта, 2000. – 254 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Громик Ю.В. Український правопис: навч. посiб. для студ. вищ. 

навч. закл. – К.: Центр учбової л-ри, 2013. – 139 с. 

2. Іваницька Н.Л. Українська мова: Будова слова. – К.: Академия, 

1999. – 55 с. 

3. Коваленко О.В. Як грамотно написати диктант: навч. посіб. – К.: 

Вид. дім "КМ академія", 2002. – 91 с. 

4. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: Навч. посіб. для 

вступників до вузів. – 3-тє вид. – К. : Вища шк., 2001. – 272 с. 

5. Лапшина І.М. Українська мова: Фонетика. Графіка. – К.: 

Академия, 1999. – 94 с. 

6. Орфографія: Підготов. курс з укр. мови для абітурієнтів / Уклад. 

Будянська В.А., Мариківська Г.А. – Х.: Інжек, 2005. – 108 с. 
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7. Скуратівський Л. В. Українська мова: елементи практ. риторики. – 

К.: Освіта, 2004. – 125 с. 

8. Слободинська Т.С. Українська мова: Синтаксис. – К.: Академия, 

1999. – 78 с. 

9. Стоян Л.М. Українська мова: Посіб. з орфографії та пунктуації. – 

К.: Наук. думка, 1998. – 96 с. 

10. Українська мова для абітурієнтів: Навч. посібник / Уклад. 

Р.В. Антоненко, Н.Ф. Ольховська, Т.Ф. Коробка, С.В. Коровяковська. – 

Х.: Інжек, 2005. – 207 с. 

11. Українська мова. Тести. 5-12 класи: посібник / [Н.В. Гуйванюк, 

В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук та ін.]; за ред. Н.В. Гуйванюк. – К.: 

Академія, 2007. – 374 с. 

  

Словари и справочники 

1. Єрмоленко С.Я. Українська мова: Корот. тлумач. слов. лігвіст. 

Термінів / С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, О.Г. Тодор; За ред. 

С.Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 2001. - 224 с. 

2. Зубков М.Г. Українська мова : Універсал. довід. / М. Г. Зубков. – 

Х.: Школа, 2004. - 492 с. 

3. Українська мова: Енцикл. / Редкол.: Русанівський В. М. 

(співголова) та ін.; НАН України ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні 

НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Укр. енцикл., 2000. – 

752 с. 

4. Словник-довідник з культури української мови / Д. Г. Гринчишин, 

А.О. Капелюшний, О. А. Сербенська, З. М. Терлак. – К.: Знання, 2004. – 

367 с 

5. Мала філологічна енциклопедія / уклад. О.І. Скопненко, 

Т.В. Цимбалюк. – К.: Довіра, 2007. – 478 с. 

6. Вирган І.О. Російсько-український словник сталих виразів / 

І.О. Вирган, М. М. Пилинська; За ред. М. Ф. Наконечного. – Х.: Прапор, 

2000. – 864 с. 

7. Російсько-український словник: 160000 слів / За ред. 

В.В. Жайворонка; І.О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І.С. Гнатюк та ін. ; Нац. 

акад. наук України ; Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. – К.: Абрис, 2003. – 

XVI, 1401 с. 

 

Информационные ресурсы 

1. Академічний тлумачний словник. – [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://sum.in.ua/. 

2. Словник іншомовних слів – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.jnsm.com.ua/ures/book/index.shtml/. 

3. Український лінгвістичний портал – [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/. 

 

  

http://sum.in.ua/
http://www.jnsm.com.ua/ures/book/index.shtml
http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
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УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА   
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание литературного образования представлено в 

вступительной программе комплексно, во взаимосвязи принципов 

преемственности, доступности и включает произведения украинского 

фольклора и литературы, сведения об основных периодах украинского 

художественного процесса, биографические сведения о жизни и 

творчестве виднейших писателей, основные теоретико-литературные 

понятия.  

Литературные произведения отобраны с учетом их художественных 

достоинств, общечеловеческой значимости, воспитательной ценности, 

места в творчестве писателя и в истории литературы, актуальности для 

нашего времени. При этом учитывались гуманистический смысл 

произведения, диалектическая связь социального, конкретно-

исторического и общечеловеческого в нём, художественное своеобразие, 

авторская позиция.  

Требования к подготовке абитуриентов:  

Абитуриент должен знать: 1) тексты произведений, изучение 

которых предусмотрено учебной программой по украинской литературе 

для учреждений общего среднего образования, их идейное содержание и 

художественные особенности; 2) художественное, историческое и 

общественное значение литературного произведения в связи с 

общественно-политической обстановкой эпохи; 3) общие закономерности 

историко-литературного процесса, основные периоды развития 

украинской литературы, их особенности; 4) основные сведения о жизни и 

творческом пути авторов, включенных в программу; 5) специфику 

литературы как искусства слова.  

Абитуриент должен уметь анализировать художественное 

произведение в единстве содержания и художественной формы. 

Абитуриент должен владеть теоретико-литературными понятиями, 

представленными в учебной программе по украинской литературе для 

учреждений общего среднего образования. 

Литературоведческие знания и умения: 

На вступительном экзамене по украинской литературе 

поступающий в высшее учебное заведение должен показать: 

- знание текстов, перечисленных в программе художественных 

произведений, всестороннее и глубокое понимание их тематики, 

проблематики и идейно-художественного своеобразия; 

- знание основных этапов историко-литературного процесса ХIХ-

ХХ вв., места и роли творчества изучаемого автора в литературном 

процессе; 

- понимание эстетических и нравственных ценностей 

художественного произведения; 
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- умение анализировать произведение в единстве конкретно-

исторического и общечеловеческого аспектов;  

- понимание специфики литературы как словесного вида искусства; 

- умение рассматривать произведение в единстве его содержания и 

художественной формы; 

- умение эмоционально откликнуться на произведения разных 

жанров и в выразительном чтении передать стиль, характерный для 

писателя. 

При анализе художественных произведений абитуриенту 

необходимо обнаружить следующие знания: 

- творческой истории произведения, его связи с эпохой создания, 

его значения для современности; 

- темы, проблемы, идеи, авторской позиции и способов её 

выражения (роли заглавия, эпиграфов, ремарок и т.д.); 

- композиции, фабулы и сюжета, конфликта, внесюжетных 

элементов (лирических, философских, публицистических отступлений, 

вставных эпизодов); 

- образной структуры произведения, средств и приёмов создания 

образов (портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, речевые 

характеристики, приёмы психологического анализа), в лирическом 

произведении - образа лирического героя; 

- особенностей художественной речи (эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение, гипербола, аллегория, символ, ирония, сатира, юмор, 

гротеск, антитеза); 

- своеобразия жанра произведения. 

Кроме перечисленных выше теоретико-литературных понятий, 

поступающий также должен уметь дать определение и показать 

понимание содержания таких понятий, как литературное направление 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм; род 

художественной литературы (эпос, лирика, драма), основные его жанры 

(эпос: басня, рассказ, повесть, художественный очерк, роман, роман-

эпопея; лирика: ода, элегия, сонет, романс, эпиграмма, послание; лиро-

эпика: баллада, поэма, роман в стихах; драма: комедия, трагедия, драма); 

стихотворные размеры (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест). 

В связи с вариантностью программ общеобразовательных учебных 

учреждений вопросы к билетам сформулированы таким образом, что 

предоставляют абитуриенту право выбора художественных произведений 

для раскрытия темы или ответа на вопрос билета. 

Программа по украинской литературе для младших специалистов 

разработана на основе Государственного стандарта базового и полного 

среднего образования, а также – с учетом действующих программ по  

украинской литературе для 5-11 классов. 

Материал программы «Украинская литература» представлен 

следующими разделами: «Устное народное творчество», 
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«Древнеукраинская литература», «Литература XIX в.», «Литература 

конца XIX-XX вв.», «Современный литературный процесс». 

 

 

Содержание программы по украинской литературе 

 

Усна народна творчість 

Народні казки «Про правду і кривду», «Мудра дівчина», «Про Жар-

Птицю та Вовка», (на вибір). Тематика народних казок, їхні різновиди 

(про звірів, фантастичні, пригодницькі). Народне уявлення про добро і 

зло в казці. Аналіз фантастичного і реального, смішного і страшного, 

красивого і потворного в казках 

Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-

побутових та родинно-побутових пісень. Жанрово-тематичне розмаїття 

пісень (козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, 

заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких 

пісень  

Пісні Марусі Чурай: «Віють вітри», «За світ встали козаченьки». 

Історичні пісні. «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то Хміль». 

Тематика, образи, зміст народних дум і балад. «Дума про Марусю 

Богуславку». Балада «Бондарівна».  

Колискова пісня в житті дитини. Провідні мотиви колискових 

пісень. Вияв у них материнських почуттів і побажань. Їхні лексичні 

особливості.  

 

Давня українська література 
«Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту 

княгині Ольги, про напад хозарів).  

Історична основа «Слова о полку Ігоревім». Питання авторства. 

Образи руських князів у творі. Символічно-міфологічні образи та їхнє 

значення. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу 

Ярославни.  

Києво-Печерський Патерик як пам’ятка житійної літератури, місце 

його укладання, головні герої. Зміст оповідання про Прохора 

чорноризця... .  

Українська література ренесансу і бароко. Роль православних 

братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку 

української культури, зокрема книгодрукування. Перші друковані книги в 

Україні (Буквар – 1574, Апостол – 1574, Біблія – 1581). Іван 

Вишенський – мислитель, богослов, полеміст.  

Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі 

літописи (Самовидця, Г. Граб'янки, С. Величка).  

Поезія Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші.  

Побутування шкільної драми, її роль, виконавці. «Владимир» 

Ф. Прокоповича — зразок шкільної драми. Вертеп як вид лялькового 
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театрального дійства. Автори і виконавці вертепу. Відродження вертепної 

традиції в наш час.  

Григорій Сковорода. «Бджола та Шершень», «Собака і Вовк», 

«Всякому місту – звичай і права», «De libertate». Християнські морально-

етичні ідеали. «Сад божественних пісень», «Байки харківські», 

філософські трактати.  

Література XIX ст. 

Іван Котляревський. Історія створення «Енеїди». Бурлескний гумор, 

народна мова. Утвердження народної моралі (картини пекла, раю) в дусі 

просвітительства. Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» –

перший твір нової української драматургії.  

Г. Квітка-Основ’яненко. «Маруся» – перша україномовна повість 

нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі 

твору – уособлення високих морально-етичних якостей простої людини. 

Тарас Шевченко. Поетичні твори баладного та елегійного жанрів. 

Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка», «На вічну 

пам’ять Котляревському», «Думка» («Нащо мені чорні брови...»). 

Умовність у баладі, тривога за жіночу долю («Причинна», «Лілея»). 

Поема «Гайдамаки». Складність історичної долі українського народу, 

невідворотність його боротьби за визволення. Повсталий народ як герой 

поеми. Заклик до єднання слов’янських народів. Тема жіночої долі у 

творчості Т. Шевченка («Катерина», «Наймичка», «На панщині пшеницю 

жала...», «Марія», «У нашім раї на землі...»). Риси автобіографізму в 

образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока 

філософія життя людини на землі («Садок вишневий коло хати...». 

Самотність і пошуки її долання. «Ісаія. Глава 35». Духовна присутність 

Біблії у творчості поета. Цикл «Давидові псалми». Переспіви і 

«подражанія» у творчій спадщині поета.  

Пантелеймон Куліш. Кредо митця, його романтична лірика («Троє 

схотінок», «Заворожена криниця»). «Чорна рада» – перший 

україномовний історичний роман. Версії тлумачення його назви. 

Історична основа сюжету. Показ протистояння сил державотворення і 

руїнництва. Романтичний мотив дороги і його місце у творі. 

Марко Вовчок. Поєднання у творах реалізму і романтизму, 

використання художніх засобів фольклору. Марко Вовчок як перекладач 

(Ж. Верна, Г. Андерсена, П. Брема). Романтичність оповідання «Максим 

Гримач», особливості його сюжету, характеротворення. Почуття 

відповідальності та вини як уселюдські почуття.  

Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я»  – соціально-побутова 

повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми 

батьків і дітей. Колоритні людські характери в повісті. Гуманістичні 

традиції народного побуту й моралі.  

Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» перший 

соціально-психологічний роман в українській літературі, свідчення 

великих можливостей у художньому дослідженні дійсності. Широта 
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представлення народного життя. Еволюція Ничипора Вариниченка: від 

правдошукацтва до розбійництва. Типове й екстремальне у долі героя. 

Жіночі образи, утвердження народних поглядів на духовне здоров’я  

людини.  

Іван Карпенко-Карий. Жанрова різноманітність творів: трагікомедії 

(«Сто тисяч», «Мартин Боруля»), сатирична комедія («Хазяїн»), 

соціально-психологічна драма («Безталанна»), історична трагедія («Сава 

Чалий»). І.Карпенко-Карий і «театр корифеїв». 

Михайло Старицький і театр. Творча співпраця з М.Лисенком. 

Оцінка І.Франком діяльності М.Старицького. Основні мотиви поетичної 

творчості. Найвідоміші драматичні твори («Талан», «Не судилося»).  

Борис Грінченко. Багатогранність діяльності. Майстер малої прози. 

Оповідання «Каторжна». Утвердження прагнення людини до любові, 

добра. Психологізм твору. Дилогія про життя пореформеного села 

(«Серед темної ночі», «Під тихими вербами»).  

Іван Франко. «Гімн», «Чого являєшся мені у сні», «Ой ти 

дівчино…», «Мойсей». Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне 

уявлення про композицію збірки. Франкова концепція поступу людства, 

вираз незламного оптимізму («Гімн» («Замість пролога»). Поетична 

збірка «Зів’яле листя»: «Безмежнеє поле...», «Ой ти, дівчино, з горіха 

зерня», «Чого являєшся мені...». Широка емоційна гама почуттів 

ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, ідеалу 

кохання. Драматизм людських стосунків, роздуми про доцільність 

безсмертя людини, взаємне кохання як критерій щастя, неможливість 

його досягнення. «Декадент» – поетичне кредо І. Франка. Вираження 

життєствердної позиції ліричного героя-митця. Поема «Мойсей: 

проблематика твору. Проза І. Франка: повість «Перехресні стежки». Роль 

І.Франка у розвитку драматургії і театру: «Украдене щастя». 

 

Література кінця XIX - XX ст. 
Михайло Коцюбинський. Еволюція художньої свідомості: від 

просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Психологічна новела 

«Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна 

основа. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану 

людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Повість «Тіні забутих 

предків». Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. 

Образи й символи твору. Образи Івана та Марічки як втілення 

романтичної ідеї незнищенності кохання. 
Ольга Кобилянська. Формування світогляду письменниці (вплив 

європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – 

модель раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні 

теми та ідеї. «Земля» – психологічне трактування вічних проблем: 

людини і землі, злочину та кари на українському матеріалі. 

Модерністська проблема сакрально-містичного зв’язку людини із землею. 

Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О.Кобилянської. 
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 Леся Українка. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у 

формуванні світобачення письменниці. Збірка поезій «На крилах пісень», 

основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі 

Українки. «Contra spem spero!» як світоглядна декларація сильної 

вольової особистості. Громадянська лірика («І все-таки до тебе думка 

лине...», «І ти колись боролась, мов Ізраїль...»). Філософська лірика («To 

be or not to be?..»). Пейзажна та інтимна лірика («Стояла я і слухала 

весну…», «Хвиля», «Все-все покинуть, до тебе полинуть…»,  «Уста 

говорять: «Він навіки згинув!..»). Особливості поетичного стилю Лесі 

Українки. Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа 

сюжету. Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення 

духовності і краси. Природа і людина у творі. Неоромантичне 

утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих 

можливостей.  

Василь Стефаник. «Камінний хрест» – психологічне розкриття 

теми еміграції. Історична основа твору. Трагічна подія – композиційний 

центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність 

зображуваного. Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея 

нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею.  

Микола Вороний – «ідеолог» модернізації української літератури. 

Зміст і художні особливості поезії М.Вороного. Єдність краси природи і 

мистецтва («Блакитна Панна»). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ 

як сюжетний центр вірша.  

Олександр Олесь. Неоромантичні, символістські тенденції у 

творчості («З журбою радість обнялась...»). Прагнення гармонії людини і 

природи («Чари ночі»). Музичність, звукова виразність поезій. Символізм 

драматичного етюду  «По дорозі в Казку».  Трагічна суперечність між 

духовністю, мрією і жорстокістю. 

Володимир Винниченко. Мала проза: ідейно-стильові особливості 

збірки «Краса і сила». Перший український науково-фантастичний роман 

«Сонячна машина». Імпресіоністична новела «Момент»: поєднання 

реалістичного змалювання дійсності і філософського підтексту 

(плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності тощо).  

Суспільно-історичні умови розвитку української літератури 

ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, 

постмодернізм). Українська література ХХ ст. як новий етап в історії 

української культури. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода 

творчості. Поняття «розстріляне відродження», домінування 

соцреалістичної естетики в 1930-ті роки.  

Павло Тичина. «О панно Інно», «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як 

липа шелестить…»: феномен «кларнетизму». Наскрізна оптимістична 

тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Сонячні кларнети»). 

Максим Рильський. «Молюсь і вірю…». Група київських 

«неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну 

форму вірша. Приналежність до групи М. Зерова, М.Рильського. 
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Багатогранний творчий шлях митців. Філософічність, афористичність 

їхньої лірики. 

Микола Хвильовий. Провідна роль у літературному житті 1920-х рр. 

Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у проведенні дискусії 

1925-1928 рр. Тематичне і стильове розмаїття його прози.  «Я 

(Романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема 

внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком. 

Юрій Яновський «Подвійне коло», «Шаланда в морі». 

Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості. Роман у новелах 

«Вершники». Умовність зображення («Подвійне коло»).. Проблема 

розпаду роду, родини як трагедія народу. Ідея нетлінної вартості основ 

буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті («Дитинство»). 

Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, 

відданості громадянському обов’язку («Шаланда в морі»).  

Володимир Сосюра. «Донеччино моя..», «Сад»: щирість ліричного 

самовираження, ідея нерозривної єдності людини з рідною землею, 

алегоричність образів. «Васильки» — взірець інтимної лірики.  

Валер’ян Підмогильний. Світовий мотив підкорення людиною міста, 

самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі (роман 

«Місто»). Зображення  «цілісної» людини: в єдності біологічного, 

духовного, соціального. 

Остап Вишня. «Моя автобіографія», «Сом», «Як варити і їсти суп із 

дикої качки». Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як 

риси індивідуального почерку письменника.  

Микола Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості 

сюжету. Розвінчання духовної обмеженості (Мина, Мокій, дядько Тарас, 

тьотя Мотя).  

Олександр Довженко. «Україна в огні», «Зачарована Десна»: 

поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою, 

доля народу крізь призму авторського бачення і оцінки. Історія написання 

«Зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність оповіді. 

Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла 

людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті. 

«Шістдесятництво» як явище культурологічне і соціальне. Його 

зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і 

формотворча новизна.    

Василь Симоненко. «Ти знаєш, що ти людина», «Задивляюсь у твої 

зіниці…», «Я…». Традиційність лірики. Мотив самоствердження людини 

у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність.  

Олесь Гончар «За мить щастя», «Залізний острів» (із роману 

«Тронка»): краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення. 

Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини («За мить 

щастя»). Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка». 

Символіка танку юних Віталика і Тоні на розпеченій палубі затонулого 

крейсера (гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів).  
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Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном». «Вічна» тема 

«любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як 

втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над 

прагматичною буденністю, очищає її душу. Зміщення часових площин як 

художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї. 

Іван Драч. «Балада про соняшник». Невтомний шукач нового змісту 

і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про 

соняшник» – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. 

Символічність образу соняшника, сонця.  

Ліна Костенко. «Особливості індивідуального стилю 

(філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, 

публіцистичність). «Страшні слова, коли вони мовчать» – ліричний 

роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва. Інтимна 

лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Пейзажна і філософська 

лірика. Історико-фольклорна основа  історичного роману у віршах 

«Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. 

Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода 

людини. 

Валерій Шевчук. Композиція роману-балади «Дім на горі» (повість-

преамбула і збірка новел «Голос трави»). Використання традиції 

європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). 

Розгалуженість сюжету. Барокове поєднання високого (духовного) і 

низького (буденного): дім на горі як фортеця нашої духовності, душі, 

підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви. Барокові 

мотиви і символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). 

Жіноче начало і чоловіче у творі. Притчевість образів, епізодів. 

П. Загребельний. Загальна характеристика історичної прози. 

Історична основа й художній вимисел у романі «Диво». Софія Київська як 

історична пам’ятка та художній символ. Образ Сивоока (проблема 

творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Князь 

Ярослав Мудрий (проблема влади й людини). Наскрізні проблеми: 

людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та 

самоствердження, людина-творець. 

 

Сучасний літературний процес. 

Загальний огляд, основні тенденції. Літературні угруповання       

(Бу-Ба-Бу, «Нова дегенерація», «Пропала грамота», «ЛуГоСад»). 

Творчість Ю. Андруховича, О. Забужко, І. Римарука. Література елітарна 

і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х 

років, його риси. Сучасні часописи та альманахи. 
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11 клас. Рівень стандарт, академічний. – Х.: Ранок, 2012. – 576 с. 

5. Борзенко О.І. Українська література: підручник для 11 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень профільний. – Х.: Ранок, 

2011. – 880 с.  

6. Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П. Українська література: підручник для 

10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень профільний. – К.: 

Освіта, 2010. – 416 с.  

7. Семенюк М. П. Ткачук О. В. Українська література: підручник для 

11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарт, 

академічний. – К.: Освіта, 2011. – 321 с.  

8. Степанишин Б. Українська література: Підручник для 9 класу. – 

Київ: Арт-Освіта, 2004.  

9. Сулима М. Давня українська література: Хрестоматія. – К. Наукова 

думка, 1992. – 377 с.  

10. Януш Я.В., Ладигіна О.І., Подгурська Т.А. Українська література 

XIX століття: Навч.-метод. посібник для абітурієнтів. – Ч. І / За ред. д-ра 

філол. наук, проф. Я. В. Януш. — К.: КНЕУ, 2002. – 134 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Борзенко О.І. Українська література: підручник для 10 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарт, академічний. – 

Х.:Ранок, 2012. – 768 с.  

2. Джерела пружно б’ють: Хрестоматія з української літератури для 

9 кл. / Упор. Б. Степанишин. – К.: Арт-Освіта, 2004. – 421 с.  

3. Мовчан Р., Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська література: 

підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень 

стандарт, академічний. – К.: Грамота, 2011. – 352 с. 

4. Семенюк Г.Ф., Хропко П. Духовні криниці 10 клас частина 1. – К.: 

Школяр, 2004, – 448 с.  

5. Семенюк Г. Ф. Ткачук, М. П. Слоньовська О. В. (та ін.) Українська 

література: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 

Рівень стандарт, академічний. – К.: Грамота, 2010. – 321 с.  

http://www.twirpx.com/file/389826/
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6. Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 класу / 

Упор. Семенюк Г., Ткачук М., Гуляк А. – К.: Освіта, 2006 (Ч.1 – 511 с.; 

Ч.ІІ – 576 с.)  

7. Хропко П. Українська література: підручник для 10 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 1998. – 528 с. 

 

Словари и справочники 

1. Квартник Т.О. Новітній повний довідник школяра. Українська 

література: Харків: ТОРСІНГПЛЮС, 2010. – Т. 2. – С. 141-250. 

2. Літературознавчий словник-довідник за ред. Гнатюка В., Гром'яка 

Р., Коваліва Ю. – К.: Нота Бене, 2007. – 753 с. 

3. Мелешко В. Радченко І. Українська література. Довідник для 

абітурієнтів та школярів. К.: Вид-во: Літера, 2012. – 544 с. 

4. Українська літературна енциклопедія: У 5 т. – К., 1988.  

 

Информационные ресурсы 

http://poetyka.uazone.net/. 

http://www.ukrlib.km.ru/. 

http://ukrlife.org/main/library.html/. 

http://litopys.freeserver.com/. 

http://ukrlit.kma.mk.ua/. 

 

 

СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Экзаменационный билет состоит из трёх вопросов. Первый вопрос 

посвящен определенным теоретическим, теоретико-прикладным, учебно-

методическим аспектам языковых единиц; второй касается определенных 

теоретико-литературных, историко-культурных понятий; третий вопрос 

практический, связан с решением коммуникативных ситуаций на 

заданную тему. Отвечая на вопросы такого типа, необходимо 

оперировать теоретическими знаниями, анализировать те или иные идеи, 

раскрывать гипотезы, концепции.  

Вопросы ориентированы на проверку системы знаний поступающего 

и умений четко, аргументированно строить свой ответ с использованием 

необходимого количества фактов, оперировать соответствующим 

иллюстративным материалом.  

Все решения экзаменационной комиссии по результатам 

вступительного экзамена принимаются простым большинством голосов 

членов комиссии. В случае равенства голосов «за» и «против» 

председателю экзаменационной комиссии предоставляется право 

окончательного решения. Особые мнения членов комиссии фиксируются 

в протоколе экзаменационной комиссии.  

Результаты сдачи экзамена объявляются после оформления 

протокола заседания комиссии.    

http://poetyka.uazone.net/
http://www.ukrlib.km.ru/
http://ukrlife.org/main/library.html
http://litopys.freeserver.com/
http://ukrlit.kma.mk.ua/
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Образец экзаменационного билета: 

1. Фразеологізм як одиниця мови (визначення, ознаки). 

2. Широка емоційна гама почуттів ліричного героя в поетичній збірці 

І. Франка «Зів’яле листя».  

3. Розв'яжіть комунікативну ситуацію з теми «Любов до рідного 

краю»:  

 Як ви думаєте, що найпотрібніше для щастя народу?  

 Чи знаєте ви людей, які віддали своє життя за щастя рідного 

краю? Розкажіть про них. 
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Критерии оценивания 

специальность 45.03.01 «Украинский язык и литература» 

 

Экзамен оценивается по 100-балльной шкале 

 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов  

в пятибалльную систему 

 

100-балльная шкала 5-балльная шкала 

0-59 «2» (неудовлетворительно) 

60-79 «3» (удовлетворительно) 

80-89 «4» (хорошо) 

90-100 «5» (отлично) 

 

Оценка «отлично» (90-100 баллов) ставится за ответ, если 

абитуриент проявляет фундаментальные знания по современному 

украинскому языку и культуре речи; отлично знает текст произведения, 

целенаправленно его анализирует (определяет жанр и особенности 

художественной речи), делает выводы, обобщения; применяет 

полученные теоретические знания в коммуникативной практике; 

демонстрирует творческие способности в изложении и использовании 

теоретического материала; умение логично, непротиворечиво, 

последовательно разъяснять лингвистические явления и 

литературоведческие понятия; высокая речевая и языковая компетенция. 

Оценка «хорошо» (80-89 баллов) ставится за ответ, в котором 

допускаются незначительные погрешности в теоретической части, умение 

достаточно аргументировано анализировать соответствующие языковые 

явления и художественный текст при негрубых погрешностях; хорошее 

владение современной терминологией с умением понятно её 

дефинировать; при построении устного высказывания владеет нормами 

современного украинского языка на достаточном уровне (3-5 негрубых 

ошибок), но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» (60-79 баллов) ставится за ответ, в 

котором допущены погрешности в теоретической части; абитуриент 

анализирует соответствующие языковые явления, при этом допускает 

погрешности; незнание второстепенных персонажей (в 

повествовательных и драматических произведениях), ошибки в 

определении их роли; частично владеет современной терминологией, 

дефинирует ее под руководством преподавателя; владение нормами 

современного украинского языка при допущении 6-8 негрубых 

отклонений от норм. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59 баллов) ставится за ответ, если 

абитуриент проявляет поверхностное знание теоретического материала по 

украинскому языку и литературе; полное невладение терминологическим 
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аппаратом; затрудняется аргументировано анализировать языковые 

явления, художественный текст; при построении устного высказывания 

демонстрирует недостаточное владение нормами современного 

украинского языка с допущением грубых ошибок. 

 

 

Зав. кафедрой славянской филологии  

и прикладной лингвистики                                                        И.А. Кудрейко 


