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Пояснювальна записка

Співбесіда -  форма вступного випробування, яка передбачає певний рівень підготовки 
абітурієнтів, які вступають до Коледжу на основі базової загальної середньої освіти для здобугтя 
освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра. Співбесіда проводиться в усній формі у вигляді 
індивідуальної бесіди з кожним вступником.

Програма вступної співбесіди з української мови складена відповідно до навчальної 
програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових розділів:
• Фонетика. Графіка
• Лексикологія. Фразеологія
• Будова слова. Словотвір
• Морфологія
• Синтаксис
• Орфографія

Мета та завдання всту пної співбесіди 
Метою вступної співбесіди з навчальної дисципліни «українська мова» є:

• виявити рівень навчальних досягнень та ступінь підготовленості з української мови вступників з 
метою їх подальшого навчання у Володимир-Волинському фаховому коледжі;

Основними завданнями співбесіди з навчшіьної дисципліни «українська мова» є:
• оцінити знання мовних закономірностей, правил орфографії та пунктуації;
• виявити уміння розпізнавати мовні явища і закономірності.
Під час проведення співбесіди вступнику забороняється використовувати підручники, засоби 

технічної інформації, мобільні телефони, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені 
рішенням Приймальної комісії. У разі користування вступником під час співбесіди зазначеними 
засобами інформації, він відсторонюється від участі у співбесіді.

За результатами співбесіди приймається протокольне рішення щодо надання вступнику 
рекомендацій до зарахування.

Інформаційний обсяг вступної співбесіди

1. Фонетика. Графіка
Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови. Голосні й приголосні звуки. 

Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. 
Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ. Склад. Складоподіл. Наголос, 
наголошені й не наголошені склади. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах 
приголосних. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Основні випадки 
чергування у-в, і-й.

2. Лексикологія. Фразеологія 
Лексикологія як учення про слово. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова. 

Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. 
Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших 
мов. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. Лексика української 
мови з погляду активного й пасивного вживання. Застарілі й нові слова (неологізми). Нейтральна й 
емоційно забарвлена лексика. Поняття про стійкі сполуки слів і вирази.

Фразеологізми. Приказки, прислів’я, афоризми.

3. Будова слова. Словотвір 
Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, 

закінчення.
Словотвір. Основні способи словотворення в українській мові: префіксальний, префіксально- 

суфіксальний, суфіксальний, безафіксний, складання слів або основ, перехід з однієї частини мови в



іншу. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Складні слова. 
Способи їх творення. Сполучні голосні [о], [е] у складних словах.

4. Морфологія
4.1. Іменник

Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови. Іменник як частина мови: значення, 
морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники власні та загальні, істоти й неістоти. Рід іменників: 
чоловічий, жіночий, середній. Іменники спільного роду. Число іменників. Іменники, що вживаються в 
обох числових формах. Іменники, що мають лише форму однини або лише форму множини. Відмінки 
іменників. Відміни іменників: перша, друга, третя, четверта. Поділ іменників першої та другої відмін на 
групи. Особливості вживання та написання відмінкових форм. Букви -а(-я), -у(-ю) в закінченнях 
іменників другої відміни. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини. Невідмінювані 
іменники в українській мові. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.

4.2. Прикметник
Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди 

прикметників за значенням: якісні, відносні та присвійні. Явища взаемопереходу прикметників з одного 
розряду в інший. Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, 
способи їх творення (проста й складена форми). Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння 
прикметників. Особливості відмінювання прикметників (тверда й м’яка групи).

4.3. Числівник
Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди 

числівників за значенням: кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) й порядкові. Групи 
числівників за будовою: прості, складні й складені. Типи відмінювання кількісних числівників:

1) один, одна;
2) два, три, чотири;
3) від п ’яти до двадцяти, тридцять, п ’ятдесят ... вісімдесят;
4) сорок, дев ‘яносто, сто;
5) двісті - дев ‘ятсот;
6) нуль, тисяча, мільйон, мільярд;
7) збірні;
8) дробові.
Порядкові числівники, особливості їх відмінювання.

4.4. Займенник
Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Співвіднесеність 

займенників з іменниками, прикметниками й числівниками. Розряди займенників за значенням: особові, 
зворотний, присвійні, вказівні, означальні, питальні, відносні, неозначені, заперечні. Особливості їх 
відмінювання. Творення й правопис неозначених і заперечних займенників.

4.5. Дієслово
Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова: 

дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то). 
Безособові дієслова. Види дієслів: доконаний і недоконаний. Творення видових форм. Часи дієслова: 
минулий, теперішній, майбутній. Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Творення форм 
умовного та наказового способів дієслів. Словозміна дієслів І та II дієвідміни. Особові та числові форми 
дієслів (теперішнього та майбутнього часу й наказового способу). Родові та числові форми дієслів 
(минулого часу й умовного способу). Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього 
та майбутнього часу.

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 
Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього й 
минулого часу. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на -но, - 
то.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 
Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. \



4.6. Прислівник

Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль Розояди 
прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий. Зміни приголосних 
при творенні прислівників вищого та найвищого ступенів Правопис прислівників на -о, -е, утворених 
від прикметників 1 дієприкметників. Написання прислівників разом і через дефіс.

4.7. Службові частини мови 
Приименник як службова частина мови. Групи прийменників за походженням- непохідні 

(первинні) и похідні (вторинні, утворені від інших слів). Групи прийменників за будовою: прості 
кладні и складені. Зв язок прийменника з непрямими відмінками іменника.

Рх^атт5П/ ЛУЧНИК ЯК - У ^ в а ч а с т и н а  мови. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю- 
лопугтп Пр0ТИ?Тіавн1’ Р03Д1Л0Ш) й підрядні (часові, причинові, умовні, способу дії мети'
порто поршня^ьн1’ 3 ясувальні, наслідкові). Групи сполучників за вживанням (одиничні ’ парні’ 
повторювані) та за будовою (прості, складні, складені). 4 ’ ’

словогворТмодГьш ?ОВа ЧаСТИНа МОБИ' ГРУПИ ЧаСІ0К 33 ЗНаЧЄННЯМ ! формотворчі,

4.8. Вигук

ЗвУк о н Х 1 “ ваМОВИ' ГРУПИ ВИГУКІВ 33 ПОХОД™ : “ — і * похідні. Значення витуків.

5. Синтаксис

5.1. Словосполучення
авдання синтаксису. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису Підрядний і 

сурядини зв'язок між словами й частинами складного речення. Головне й з^еж не слово в 
словосполученні. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова 
Словосполучення непоширені й поширені. о слова-

5.2. Речення
Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у печенні 

йди речень у сучасній українській мові: за метою висловлювання (розповідні, питальні й спонукальнії- 
за емоцшним забарвленням (окличні й неокличні); за будовою (прості й склСГ) Та сГалом 
іраматичної основи (двоскладні й односкладні); за наявністю чи відсутністю 
(непоширені и поширені); за наявністю необхідних членів речення (повні й неповні)- за наявністю чи

Дсутністю засобів ускладнення (однорідних членів речення, вставних слів словосполучень 
відокремлених членів речення, звертання). ’ осполучень, речень,

5.2.1. Просте двоскладне речення
* 1ДМ̂  1 присудок як головні члени двоскладного речення. Особливості узгодження пписулкя з 

С п осХ їхвГ ра0женняИРаЖЄННЯ ШДМЄТа' ^  ПрИСуДКІВ: ПР0СТИЙ 1 кладений (іменний і дієслівний).

5.2.2. Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні

за знач™нан Т ЯСпособГЄ * НЄуЗГ°ДЖЄНЄ' Р ™ Д  означення. Додаток. Типи обставин
за значенням. Способи вираження означень, додатків, обставин. Порівняльний зворот Функції 
порівняльного звороту в реченні (обставина способу дії, присудок).

5.2.3. Односкладні речення



Г Г в  о *  СПОСОбИ ~  ™ НІВ ОД— “  Р—  —

5.2.4. Просте ускладнене речення
Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Речення зі звертанням Звертання

непоширені и поширені. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями їх значення 
Речення з відокремленими членами. , 1Х значення-

Відокремлені означення, прикладки - непоширені й поширені. Відокремлені додатки обставини 
Відокремлені уточнюючі члени речення. Розділові знаки в односкладними членами обс™ и .

5.2.5. Складне речення
Ознаки складного речення. Засоби зв’язку простих речень у складному:
1) інтонація й сполучники або сполучні слова;
2) інтонація.

Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: сполучникові й безсполучникові Сурядний і 
Підряднии зв язок між частинами складного речення. '

5.2.5.1. Складносурядне речення
Сднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні Смислові зв’язки між

частинами складносурядного речення. смислові зв язки між

5.2.5.2. Складнопідрядне речення
кладношдрядне речення, його будова. Головне й підрядне речення. Підрядні сполучники й 

сполучи, слова як засоби зв’язку у складнопідрядному реченні, бсновні види підряд„“ х Т ч е н ь  
означалью, з'ясувальні, обставинні (місця, часу, способу дії та ступеня, п о р ів н ян і ппи™ни
наслідкові, мети, умовні, допустові). Складнопідрядні речення з кількома підрядними їх типи за
характером зв’язку між частинами: підрядними, їх типи за

1) складнопідрядні речення з послідовною підрядністю;
2) складнопідрядні речення з однорідною підрядністю;
3) складнопідрядні речення з неоднорідною підрядністю.

5.2.5.З. Безсполучникове складне речення

ч а е т и и ^ е ч е ™ ™ : ИК°ВИХ ^  ™ ХараетеРом “ ДН°шень між складовими
1) з однорідними частинами-реченнями (рівноправними);
2) з неоднорідними частинами (пояснюваною і пояснювальною).
Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку
Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

„ 5-3- Способи відтворення чужого мовлення

Ц и т а т Х із^ Г д Р” Г о Г м 1 ^ іГ о т 3 ПР” °Ю М° В°Ю' “ “ ■* ^  ^  —

„  7. Орфографія
Правопис літер, що позначають ненаголошсні голосні Грі Гіті Гг>і г> і,«« •

Основні правила переносу слів з рядка в рядок. Написання складних слів разом ° через дефіс 
(самостійних і службових частин мови). Правопис складноскорочених елів. Написання чоловіче і 

ночих імен по батькові, прізвищ. Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників Правопис 
н та нн у прикметниках і дієприкметниках, не з різними частинами мови. N ' Р



Критерії оцінювання
При оцінюванні відповідей до уваги беруть такі критерії:

-  уміння говорити українською мовою з дотриманням правил орфоепії;
-  рівень засвоєння орфоепічних, граматичних, лексичних, стилістичних умінь і навичок;
-  уміння розрізняти звуки мови, визначати голосні та приголосні звуки, їх характеристику; 

ділити слово на склади, розпізнавати явища уподібнення приголосних звуків, спрощення в 
групах приголосних, основні випадки чергування звуків;

-  уміння розпізнавати вивчені орфограми і пояснювати їх за допомогою правил; правильно 
писати слова з вивченими орфограмами;

-  відділяти закінчення від основи, добирати спільнокореневі слова, розрізняти форми слова і 
спільнокореневі слова; визначати спосіб творення слів;

-  пояснювати відомі слова, добирати до слів синоніми й антоніми, використовувати їх у 
мовленні; пояснювати значення фразеологізмів, крилатих висловів;

-  розпізнавати частини мови, визначати їх загальне значення, морфологічні ознаки, 
синтаксичну роль;

-  розрізняти словосполучення і речення, визначати типи підрядного зв'язку В 

словосполученні і реченні;
-  визначати структуру речення, вид речення, правильно ставити розділові знаки й 

обгрунтовувати їх постановку;
-  визначати речення з прямою мовою, слова автора й пряму мову, замінювати пряму мову 

непрямою.
Під час співбесіди член комісії задає абітурієнту два запитання з української мови, кожне з 

яких оцінюється максимально 3 балами.
1 бал отримує абітурієнт, який виявляє знання й розуміння основних положень даної теми, 

але викладає матеріал не досить повно, допускає неточності у визначенні поият;, або у 
формулюванні правил; не вміє глибоко й переконливо обгрунтовувати свої думки ідчуває 
труднощі під час добору прикладів; викладає матеріал непослідовно й допуск.а клеинєві 
помилки.

2 бали отримує абітурієнт, який демонструє знання й розуміння необхідного матеріалу, 
однак у відповіді є певні фактичні помилки, які він виправляє після зауваження члена комісії.

3 бали отримує абітурієнт, який грунтовно й повно викладає теоретичний м;:, ; д дає
правильне визначення мовних понять; демонструє повне розуміння матеріалу, обгр\ . свої 
думки; наводить необхідні приклади, дібрані самостійно; не допускає мовленнеь;::-; го ■ : уміє
практично застосувати теоретичний мовленнєвий матеріал.

За сумою отриманих балів із української мови (за відповідь абітурієнт може отримати від 1 
до 6 балів) і математики ( за відповідь абітурієнт може отримати від 1 до б балів) ви^авлясться 
підсумкова оцінка співбесіди (від 1 до 12 балів), яка переводиться в 200 бааь.д гему 
оцінювання.

За результатами співбесіди приймається протокольне рішення щодо надавчя .....пику
рекомендацій до зарахування.
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