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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 

 

Метою вступного екзамену з української мови є перевірка знань і 

забезпечення конкурсного відбору абітурієнтів для зарахування на навчання 

на основі базової загальної середньої освіти до Комунального закладу 

«Запорізький фаховий музичний коледж ім. П.І Майбороди» Запорізької 

обласної ради у 2021 році для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра. 

Програму вступного іспиту з української мови складено на підставі 

чинної програми з української мови для 5-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804 відповідно до Закону «Про загальну середню 

освіту» та Державного стандарту базової і повної середньої освіти. 

Програма включає основні питання з української мови та список 

рекомендованої літератури. Наведений перелік розділів, які виносяться на 

вступне випробування, дасть можливість абітурієнту зорієнтуватися, на які 

теми треба звернути увагу при підготовці до вступного іспиту, повторити, 

узагальнити й систематизувати знання з української мови. 

Список рекомендованої літератури містить сучасні посібники для 

підготовки для вступного випробування. 

Вступний екзамен з української мови проводиться у тестовій формі. 

Абітурієнт виконує 24 тестові завдання, які формуються згідно поданого 

переліку питань. Тест передбачає тільки одну правильну відповідь, яка 

оцінюється 0,5 бала. Результати  вступних випробувань для абітурієнтів 

оцінюються за 12-бальною шкалою. На виконання завдання відводиться 60 

хвилин. 

 

 

 



ПИТАННЯ 

 

І. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія 

1.Загальна характеристика звукового складу мови. 

2.Правопис м’якого знака та апострофа в українських та іншомовних словах. 

3. Правопис великої букви. 

4. Правопис слів зі спрощенням у групах приголосних. 

5.Чергування голосних в коренях слів. 

6.Чергування приголосних при словотворенні 

7.Правопис слів іншомовного походження. 

8.Подвоєння в словах іншомовного походження. 

9.Правопис префіксів та суфіксів (іменників, прикметників, дієприкметників)  

10.Написання складних слів (складних іменників та прикметників) разом і 

через дефіс. 

 

ІІ. Морфологія 

11.Іменник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.  

12.Чоловічі та жіночі імена. 

13.Кличний відмінок іменників. Творення імен по батькові. 

14.Особливості відмінкових закінчень іменників ІІ відміни чоловічого роду у 

родовому відмінку. 

15.Прикметник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.  

16.Розряди прикметників. 

17.Особливості творення ступенів порівняння прикметників. 

18.Написання складних прикметників разом і через дефіс. 

19.Числівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.  

20.Розряди числівників. 

21.Складні випадки правопису числівників. 

22.Особливості відмінювання кількісних числівників. 

23.Займенник. Розряди займенників. 



24.Дієслово. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.  

25.Особливі форми дієслова: дієприкметник та дієприслівник, їх значення, 

особливості творення, змінювання і правопису. 

26.Прислівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.  

27.Правопис прислівників разом, окремо, через дефіс. 

28.Службові частини мови. 

29. Частка. Правопис частки не і ні з різними частинами мови 

 

ІІІ. Синтаксис і пунктуація 

30.Двоскладне просте речення. 

31.Односкладне просте речення. Види односкладних речень. 

32. Звертання. Розділові знаки при звертанні. 

33.Вставні слова. Розділові знаки при вставних словах. 

34.Складне речення. Безсполучникове складне речення. Пунктограми в 

складному безсполучниковому реченні. 

35.Двокрапка і тире в безсполучниковому реченні. 

36.Пряма і непряма мова. Пунктограми при прямій мові. 
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