
ПРОГРАМА 

фахового випробування 

при вступі на навчання за спеціальністю 035 «Філологія» 

(спеціалізація: 035. 041 Германські мови та літератури  

(переклад включно), перша – англійська) 

(підготовка магістра на основі здобутого ступеня бакалавра) 

 

Вивчення української мови у вищому навчальному закладі передбачає 

комплексну реалізацію практичної, розвивальної, загальноосвітньої та виховної 

цілі. 

Враховуючи важливість гуманітарної підготовки фахівців для Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, програма передбачає перевірку рівня 

знань вступників з української мови на професійному, побутовому та 

культурологічному рівнях. 

 

Тестування з української мови проводиться з метою: 

 

- перевірки відповідності знань, умінь та навичок вступників програмовим 

вимогам; 

- виявлення та оцінки рівня навчальних досягнень вступників; 

- оцінки ступеня підготовленості вступників до навчання для здобуття 

ступеня магістра. 

 

Зміст тестових завдань визначається екзаменаційною комісією з 

української мови відповідно до змісту освіти та державних вимог до рівня 

підготовки вступників. 

 

Завдання вступного випробування 

 

Завдання з української мови полягають у тому, щоб оцінити теоретичні 

знання абітурієнта з української літературної мови – її словникового складу, 

звукової будови, морфології, синтаксису, стилістики і правил пунктуації. 

Вступник має виявити належний рівень практичного володіння письмовим 

мовленням, методикою лексичного, етимологічного, фонетичного, 

морфемного, словотвірного, морфологічного розборів слів, вміння вільно 

орієнтуватись у синтаксичному розборі речення, дотримуватися всіх 

мовленнєвих норм. 
 

Характеристика тесту з української мови 

 

                                Тест складається з трьох рівнів: 

 

I рівень – лексико-граматичні завдання; 

II рівень – редагування речень на порушення різних мовленнєвих норм; 

III рівень – творче письмове завдання на запропоновану тематику. 

 



У тесті оцінюється рівень знань з усіх розділів мовознавства, перевіряється 

вміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених 

комунікативних завдань. 

Завдання для писемногомовленнясформульовано у виглядітвору-опису в 

художньому стилі та твору-роздуму в публіцистичному. 

Від вступників очікується адекватне використання лексики та граматики 

відповідно до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного 

стилю. Їм також потрібно вміти передавати власну думку, ставлення, особисті 

відчуття та робити висновки, логічно викладаючи зміст, підпорядковуючи його 

темі й основній думці, задуму, обраному стилю та типу мовлення, досягати 

визначеної комунікативної мети. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

Назва розділу, 

теми  

Зміст  Предметні вміння 

Українська мова 

1. 1. Система 

української 

літературної 

мови 

Мова як знакова система та 

суспільний феномен.  

Літературна мова та її ознаки.   

 

Абітурієнт повинен уміти: 

Аналізувати мову як систему 

розділів, розрізняти поняття 

літературна мова, національна 

мова, мова літератури. 

2. Лексикологія. 

Фразеологія  

Слово та його лексичне значення. 

Диференціація української 

лексики.  

Загальновживана лексика та 

лексика обмеженого вживання.  

Системні відношення у лексиці.  

Українська лексикографія.  

Фразеологія як розділ 

мовознавства.   

Пояснювати лексичні значення 

слів; добирати до слів синоніми й 

антоніми та використовувати їх у 

мовленні;  вживати слова в 

переносному значенні.  

Знаходити в тексті й доречно 

використовувати в мовленні 

вивчені групи слів пояснювати 

значення фразеологізмів, приказок, 

прислів’їв, крилатих висловів, 

правильно й комунікативна 

доцільно використовувати їх у 

мовленні. 

 

3. Будова слова. 

Словотвір 

Структура слова.  

Способи словотворення в 

українській мові.   

Типи скорочень слів.   

 

Відділяти закінчення слів від 

основи, членувати основу на 

значущі частини, добирати 

спільнокореневі слова, слова з 

однаковими префіксами й 

суфіксами; розрізняти форми слова 

й спільнокореневі слова, правильно 

вживати їх у мовленні; визначати 

спосіб творення слів. 

4. Фонетика Характеристика звуків української 

мови.  

Звук у мовленні.  

Орфоепія.   

 

Визначати в словах голосні, тверді 

і м’які, дзвінкі й глухі приголосні, 

ненаголошені й наголошені 

голосні; ділити слово на склади; 

визначати звукове значення букв у 

слові. Визначати місце букв в 

алфавіті, розташовувати слова за 

алфавітом; розпізнавати явища 

уподібнення приголосних звуків, 

спрощення в групах приголосних, 

основні випадки чергування 

голосних і приголосних звуків, 

чергування у-в, і-й 

 

5. Морфологія. 

 

Основні поняття граматики 

української мови.   

Іменник як частина мови. 

Особливості відмінювання 

Розпізнавати іменники(визначати 

їхнє загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксичну 

роль, належність іменників до 



іменників. Прикметник. Числівник 

Особливості відмінювання  

числівників.  Займенник. Значення 

і граматичні ознаки дієслова. 

Форми дієслова. Дієвідмінювання.  

Дієприкметник. Дієприслівник. 

Предикативні форми на но-, то- 

Прислівник.  Прийменник і 

прийменникові конструкції. 

Складні випадки 

прийменникового і 

безприйменникового керування. 

Сполучник. Частка.   

певної групи за їхнім лексичним 

значенням, уживаністю в мовленні; 

визначати основні способи 

творення іменників; правильно 

відмінювати іменники, відрізняти 

правильні форми іменників від 

помилкових; використовувати 

іменники в мовленні, 

послуговуючись їхніми 

виражальними можливостями); 

прикметники ( визначати їхнє 

загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль; розряди 

прикметників за значенням; 

утворювати форми ступенів 

порівняння якісних прикметників, 

повні й короткі форми якісних 

прикметників; розрізняти основні 

способи творення відносних і 

присвійних прикметників; 

відмінювати прикметники; 

відрізняти правильні форми 

прикметників від помилкових); 

числівники ( визначати їхнє 

загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль, розряди 

числівників за значенням, основні 

способи їх творення, відмінювання; 

відрізняти правильні 

формичислівників від помилкових; 

добирати потрібні форми 

числівників і використовувати їх у 

мовленні; визначати 

сполучуваність числівників з 

іменниками); займенники ( 

визначати їхнє загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксичну 

роль, розряди числівників за 

значенням, основні способи їх 

творення, відмінювання; відрізняти 

правильні форми 

числівників від помилкових; 

добирати потрібні форми 

числівників і використовувати їх у 

мовленні; визначати 

сполучуваність числівників з 

іменниками); дієслова ( визначати 

загальне значення дієслова, 

морфологічні ознаки, синтаксичну 

роль, часи й способи дієслів, 

дієвідміни, особливості словозміни 

кожної дієвідміни; 

використовувати один час і спосіб 

у значенні іншого; розрізняти 



основні способи майбутнього часу 

недоконаного виду, форм умовного 

та наказового способу дієслів; 

відрізняти правильні форми дієслів 

від помилкових); дієприкметники і 

дієприслівники; прислівники; 

службові частини мови; вигук. 

 

5. Синтаксис  

 

Координація підмета і присудка. 

Порядок слів у реченні.  

Синтаксичні зв'язки у 

словосполученні.  

Однорідні та відокремлені члени 

речення.  

Вставні і вставлені конструкції. 

Звертання.  

Розділові знаки у складному 

реченні.  

Способи відтворення чужого 

мовлення.   

 

Розрізняти словосполучення й 

речення, сурядний і підрядний 

зв’язок між словами й 

реченнями;розрізняти речення 

різних видів;  правильно й 

комунікативно доцільно 

використовувати прості та складні 

речення, розпізнавати просте 

речення з однорідними членами, 

звертаннями, вставними словами, 

словосполученнями, реченнями, 

відокремленими членами 

(означеннями, прикладками, 

додатками, обставинами), зокрема 

уточнювальними, та правильно й 

комунікативно доцільно 

використовувати виражальні 

можливості таких речень у 

мовленні; правильно розставляти 

розділові знаки в них; Розпізнавати 

складні речення різних типів, 

визначати їхню структуру, види й 

засоби зв’язку між простими 

реченнями. Добирати й 

конструювати складні речення, що 

оптимально відповідають 

конкретній комунікативній меті. 

Правильно розставляти розділові 

знаки; Визначати в реченні з 

прямою мовою слова автора й 

пряму мову, речення з непрямою 

мовою; замінювати пряму мову 

непрямою; правильно й доцільно 

використовувати в тексті пряму 

мову й цитати; правильно вживати 

розділові знаки в конструкціях із 

прямою мовою та діалогом. 

 

6. Стилістика  Стилі мовлення (розмовний, 

науковий, художній, офіційно-

діловий, публіцистичний), їх 

основні ознаки, функції  

Розпізнавати стилі мовлення, 

визначати особливості кожного з 

них; користуватися 

різноманітними виражальними 

засобами української мови в 

процесі спілкування для 

оптимального досягнення мети 

спілкування 



 

7. Ономастика Українські імена та прізвища, їх 

правопис і відмінювання.  

Правопис географічних назв. 

 

Вміти правильно відмінювати 

імена, імена по батькові та 

прізвища; писати велику літеру у 

географічних назвах. 

8. Орфографія  Правопис складних слів та слів 

іншомовного походження.  

Уживання апострофа і м’якого 

знака.  

Правопис великої літери.   

 

 

Розпізнавати вивчені орфограми й 

пояснювати їх за допомогою 

правил; правильно писати слова з 

вивченими орфограмами, 

знаходити й виправляти 

орфографічні помилки на вивчені 

правила. 

 


