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УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель вступительного испытания – выявить исходные знания и 

умения, необходимые для освоения образовательной программы 

бакалаврата по направлению «Филология (Украинский язык и 

литература)», «Фундаментальная и прикладная лингвистика (Прикладная 

лингвистика)». 

Вступительный экзамен по украинскому языку абитуриенты сдают в 

письменной и 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 свободно ориентироваться в синтаксическом разборе 

предложения, предложенного в экзаменационном билете; 

  владение методикой лексического, фонетического, морфемного, 

морфологического разборов слов; элементами синтаксического анализа; 

  умение выполнять перевод предложенного текста; 

  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; 

  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. 

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.  

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.  

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.  

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. 



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. 

  

Структура экзаменационного билета 
 

Экзаменационный билет состоит из двух блоков. Первый блок – 

практический, представляет собой тестовые задания (50 вопросов).  

Второй блок – задание коммуникативной направленности, которое 

предусматривает выполнение устного перевода предложенного текста на 

украинский язык и вопросы к нему. 
 

Образец задания коммуникативного характера 
 

А) Виконати усний переклад запропонованого тексту українською 

мовою: 

Молодые редко прислушиваются к старикам, не часто пользуются 

их сонетами. Поэтому старики часто сердяться: 

- Ишь, яйцо курицу учит. 

И молодые падают там, где могли бы пройти безопасно, 

бросаються в драку с тем, с кем могли бы жить в мире. 

Почему так? Кто знает… Может., потому, что дух познания не 

дает нам довольствоваться достигнутым… потому, что истинную 

мудрость каждый  открывает в себе … 

Б) Виконати завдання до тексту: 

1) дайте заголовок тексту; 

2) від чийого імені ведеться розмова?; 

3) як Ви розумієте прислів’я «Яйцо курицу учит»? Дайте 

український відповідник; 

4) яку проблему порушує автор? Аргументуйте свої думки 

текстами художніх творів, історичними фактами та 

прикладами з особистого життя. 
 

Критерии оценивания 

 

Экзаменационный билет состоит из пятидесяти тестовых заданий и 

заданий коммуникативного направления. Каждое предполагает выбор 

одного правильного ответа из четырех предложенных. Количество баллов 

за один правильный ответ – 1 б. (всего 50 б.). Задания теоретического и 

практического характера представлены в одинаковых долях. 

Требования к выполнению задания коммуникативного направления 

(всего 50 б.):  

  владение украинским языком (правильный устный перевод  

текста) – 10 б.; 

 соответствие выбранного варианта заголовка содержанию – 5 б.; 

 авторское «я» в тексте – 5 б.; 

 понимание значения фразеологизма, выбор его эквивалента – 10 б.; 



 характеристика проблемы, поднятой автором; аргументация своих 

доводов – 20 б. 

Оценивание проводится по 100-балльной системе. 
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