
Міністерство освіти і науки України

Програма

вступного випробування з предмета

«Українська мова»

для абітурієнтів, що вступають на І курс навчання

на основі базової загальної середньої освіти

Програму складено  на основі програми: Українська мова. 5 – 9 класи. 

Програма для закладів загальної середньої освіти з українською мовою 

навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими 

наказом МОН України від 07.06.2017 № 804); 

Орфографія

Алфавіт. 

Основні випадки уподібнення приголосних звуків. 

Спрощення  в  групах приголосних. 

Основні випадки чергування у-в, і-й. 

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

слів.

 Сполучення  йо,  ьо. 

 Правила  вживання  м’якого  знака. 

Правила  вживання  апострофа.

 Подвоєння  букв  на позначення  подовжених  м’яких  приголосних  і  збігу 

однакових  приголосних  звуків.  

Правопис  префіксів  і суфіксів.  

Найпоширеніші випадки  чергування  приголосних  звуків. Правопис великої 

букви. 

Лапки у власних назвах.  



Написання  слів  іншомовного  походження.  

Основні правила  переносу  слів  з  рядка  в  рядок.  

Написання складних  слів  разом  і  через  дефіс.  

Правопис складноскорочених слів. 

Правопис  відмінкових закінчень  іменників,  прикметників.  Правопис  н  та  

нн  у прикметниках і дієприкметниках, не з різними частинами мови.

Написання й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові. 

Зміни  приголосних  при творенні ступенів порівняння прикметників.

Особливості правопису числівників.

Творення  й правопис неозначених і заперечних займенників.

Особові закінчення дієслів І та ІІ дієвідміни. 

Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та 

майбутнього часу.

Зміни приголосних при творенні прислівників вищого та найвищого 

ступенів.

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

дієприкметників. 

 Написання  разом,  окремо  й  через  дефіс  прислівників  і сполучень 

прислівникового типу.

Правопис прийменників.

Правопис сполучників.

Правопис часток.

Правопис вигуків.

Синтаксис. Пунктуація

Просте ускладнене речення.

Речення з однорідними членами.

 Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. 

Речення зі звертанням. 

Речення зі вставними словами, словосполученнями,  реченнями,  їх  

значення. 



Речення  з  відокремленими  членами. 

Відокремлені означення,  прикладки –  непоширені  й  поширені.  

Відокремлені  додатки,  обставини.  

Відокремлені уточнювальні  члени  речення.  

Розділові  знаки  в ускладненому реченні.

Типи  складних  речень  за  способом  зв’язку  їх  частин:  сполучникові  й  

безсполучникові. 

 Сурядний  і  підрядний зв’язок між частинами складного речення.

Єднальні,  протиставні  й  розділові  сполучники  в складносурядному  

реченні.  

Смислові  зв’язки  між частинами складносурядного речення. Розділові знаки 

в складносурядному реченні.

Складнопідрядне  речення,  його  будова. 

 Головна  й підрядна частини. 

Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку в 

складнопідрядному реченні.

 Основні види  підрядних  речень:  означальні,  з’ясувальні, 

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

наслідкові,  мети,  умови, допустові). 

 Складнопідрядні  речення  з  кількома підрядними, розділові знаки в них.

Безсполучникове  складне  речення. Розділові знаки в безсполучниковому 

складному реченні.

Складне речення  з  різними  видами  сполучникового  й  безсполучникового 

зв’язку, розділові знаки в ньому. 

Пряма й непряма мова. Заміна прямої мови непрямою. 

Цитата як різновид прямої мови.  

Діалог. Розділові знаки в конструкціях із прямою мовою, цитатою та 

діалогом.



Зміни  в правописі  відповідно до Наказу МОН № 1033 від 29.07.2019 

року, пункту 9 використовуватись  не будуть. Оцінювання 

здійснюватиметься за норми Українського правопису, які не зазнали 

змін. 


