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Програма
вступних випробувань з української мови
(на базі повної загальної середньої освіти)
Фонетика. Графiка
Голоснi i приголоснi звуки. Приголоснi твердi i м'які, дзвiнкi i глухi. Позначення
звукiв мовлення на письмi. Алфавiт. Спiввiдношення звукiв i букв. Склад. Складоподiл.
Наголос, наголошенi й ненаголошенi склади. Уподiбнення приголосних звукiв.
Спрощення в групах приголосних. Найпоширенішi випадки чергування голосних i
приголосних звукiв.
Лексикологiя. Фразеологiя
Лексичне значення слова. Багатозначнi й однозначнi слова. Пряме та переносне
значення слова. Омонiми. Синонiми. Антоніми. Загальновживанi слова. Професiйна,
дiалектна, розмовна лексика. Термiни. Застарiлi й новi слова. Нейтральна й емоцiйно
забарвлена лексика. Фразеологiзми. Приказки, прислiв’я, афоризми. Типи словникiв.
Будова слова. Словотвiр
Будова слова. Основа слова й закiнчення. Значущi частини слова. Словотвiр.
Твiрнi основи при словотвореннi. Основа похiдна й непохiдна. Основнi способи
словотворення в українськiй мовi.
Морфологiя
Iменник як частина мови. Iменники власнi й загальнi, iстоти й неiстоти. Рiд, число,
вiдмiни, вiдмiнки iменникiв. Особливостi вживання й написання вiдмiнкових форм.
Особливостi творення iменникiв.
Прикметник як частина мови. Розряди прикметникiв за значенням. Ступенi
порiвняння якiсних прикметникiв. Повнi та короткi форми якiсних прикметникiв.
Особливостi*
вiдмiнювання
прикметникiв (тверда та м’яка групи). Творення
прикметникiв. Перехiд прикметникiв в iменники.
Числiвник як частина мови. Розряди числiвникiв за значенням. Групи числiвникiв
за будовою. Вiдмiнювання кiлькiсних числiвникiв. Порядковi числiвники, особливостi їх
вiдмiнювання. Творення числiвникiв.
Займенник як частина мови. Розряди займенникiв за значенням. Особливостi
їх вiдмiнювання. Творення займенникiв.
Дiєслово як частина мови. Вид, час, спосiб дiєслова. Особовi й числовi форми.
Дiєслова I та II дiсвiдмiни. Родовi й числовi форми дiєслiв.
Дiєприкметник як особлива форма дiєслова. Активнi та пасивнi дiєприкметники.
Вiдмiнювання дiєприкметникiв. Дiєприкметниковий зворот. Безособовi форми на -но, -то.
Дiєприслiвник як особлива форма дiєслова. Дiєприслiвники
доконаного
й недоконаного видiв, їх творення. Дiсприслiвниковий зворот.
Прислiвник як частина мови. Розряди прислiвникiв за значенням. Ступенi
порiвняння прислiвникiв.
Прийменник як службова частина мови. Групи прийменникiв за походженням.
Групи прийменникiв за будовою. Зв'язок прийменника з непрямими вiдмiнками iменника.
Сполучник як службова частина мови. Групи сполучникiв за значенням i
синтаксичною роллю, уживанням i будовою.
Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням i вживанням.
Вигук як частина мови. Групи вигукiв за походженням. Значення вигукiв.
Звуконаслiдувальнi слова.
Словосполучення i речення. Пiдрядний i сурядний зв'язок між словами та частинами
складного речення. Головне й залежне слово в словосполученнi. Типи словосполучень за
морфологiчним вираженням головного слова. Словосполучення непоширенi й поширенi.

Речення. Граматична основа речення. Порядок слiв у реченнi. Види речень за метою
висловлювання, емоцiйним забарвленням, будовою, складом граматичної основи,
наявнiстю другорядних членiв, необхiдних членiв речення, ускладнювальних засобiв.
Просте двоскладне речення. Пiдмет і присудок. Способи вираження пiдмета. Типи
присудкiв. Способи вираження простого дiєслiвного присудка. Основнi функцiї та
способи вираження компонентiв складеного присудка.
Другоряднi члени речення у двоскладному й односкладному реченнi. Означення
узгоджене й неузгоджене. Прикладка як рiзновид означення. Додаток. Типи обставин
за значенням. Способи вираження означень, додаткiв, обставин. Порiвняльний зворот.
Односкладнi речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних
речень за способом вираження та значенням головного члена.
Речення з однорiдними членами. Узагальнювальнi слова в реченнях з однорiдними
членами. Речення зі звертанням. Речення зi вставними словами, словосполученнями,
реченнями, їх значення. Речення з вiдокремленими членами.
Складне речення. Ознаки складного речення. Засоби зв’язку простих речень у
складному.
Типи складних речень за способом зв'язку їх частин. Сурядний i пiдрядний зв’язок
мiж частинами складного речення.
Складносурядне речення. Єднальнi, протиставнi та роздiловi сполучники в складносуряднному реченнi. Смисловi зв’язки мiж частинами складносурядного речення.
Складнопiдрядне речення. Головне й пiдрядне речення. Пiдряднi сполучники та сполучнi
слова як засоби зв'язку у складнопiдрядному реченнi. Основнi види пiдрядних
речень. Складнопiдряднi речення з кiлькома пiдрядними, Iх типи за характером
зв'язку мiж частинами.
Безсполучникове складне речення. Типи безсполучникових складних речень за
характером смислових вiдношень мiж складовими частинами-реченнями.
Складнi речення з рiзними видами сполучникового i безсполучникового зв'язку.
Способи вiдтворення чужого мовлення. Пряма й непряма мова. Речення з прямою
мовою. Слова автора. Замiна прямої мови непрямою. Цитата як рiзновид прямої мови.
Дiалог.
Лiнгвiстика тексту
Складне синтаксичне цiле, його основнi ознаки. Абзац. Види й засоби мiжфразового
зв'язку. Актуальне членування речення: «дане» її «нове».
Стилiстика
Стилi мовлення, їх основнi ознаки, функцiї.
Орфоепiя
Вимова голосних (наголошених i ненаголошених). Вимова приголосних звукiв. Вимова
слiв з апострофом.
Орфографiя
Правопис лiтер, що позначають ненаголошенi голоснi [є], [и], [о] в коренях слiв.
Спрощення в групах приголосних. Сполучення йо, ьо. Правила вживання м'якого знака.
Правила вживання апострофа. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких
приголосних i збiгу однакових приголосних звукiв. Правопис префiксiв i суфiксiв.
Позначення чергування приголосних звукiв на письмi. Правопис великої лiтери. Лапки у
власних назвах. Написання слiв iншомовного походження. Основнi правила переносу слiв
з рядка в рядок. Написання складних слiв разом i через дефiс. Правопис складноскорочених слiв. Написання чоловiчих i жiночих iмен по батьковi, прiзвищ. Правопис
вiдмiнкових закiнчень
iменникiв, прикметникiв. Правопис н та нн прикметниках,
дiєприкметниках
i
прислiвниках,
не,
ні
з
рiзними частинами мови.
Особливостi
написання
числiвникiв
i
займенникiв. Написання
окремо (сполучень прислiвникового типу), разом i через дефiс (прислiвникiв, службових
частин мови, вигукiв).

Пунктуацiя

Роздiловi знаки в кiнцi речення. Роздiловi знаки
в простому й складному
реченнях.
Розвиток мовлення
Види мовленнєвої дiялъностi. Адресант i адресат мовлення. Монологiчне й дiалогiчне
мовлення. Усне й писемне мовлення. Основнi правила спiлкування. Тема й основна думка
висловлення. Вимоги до мовлення. Текст, подiл тексту на абзаци, мiкротеми. Мовні
засоби зв'язку речень у текстi. Типи мовлення. Структура розповiдi, опису, роздуму.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (для тих, хто здає ЗНО)
Усна народна творчiсть
Загальна характеристика календарно-обрядових i соцiально-побутових пiсень. Тематика, змiст,
образи народних балад i дум. Історичнi пiснi «Зажурилась Україна», «Чи не той то хмiль».
Давня українська лiтература
«Слово про похiд Iгорiв». Іван Вишенський. «Послання до єпископiв». Григорiй Сковорода.
«Всякому мiсту звичай i права», «Бджола та Шершень».
—

Лiтература кiнця ХVIII початку ХХ ст.
—

Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка». Григорiй Квiтка-Основ ‘яненко.
«Маруся». Тарас Шевченко. «Катерина», «Гайдамаки», «Сон» («У всякого своя доля»),
«Кавказ», «До Основ'яненка», «1 мертним, і живим...», «Заповiт», «Менi однаково..» «Iсаiя. Глава
35». Пантелеймон Кулiш. «Чорна рада». Марко Вовчок. «Iнститутка». Іван НечуйЛевицькай. «Кайдашева сiм'я». Панас Мирний. «Хiба ревуть воли, як ясла повнi?».
Українська драматургiя. «Театр корифеїв». Іван Карпенко-Карий. «Хазяїн». Іван Франко.
«Гiмн», «Чого являєшся менi у снi», «Декадент», «Мойсей», «Перехреснi стежки». Ольга
Кобилянська. «Людина». Леся Українка. «І все-таки до тебе думка лине», «Сontra spem spero»,
«Бояриня», «Лiсова пiсня». Михайло Коцюбинськай. «Intermezzо», «Тiнi забутих предкiв».
Васаль Стефаник. «Камiнний хрест».
Лiтература ХХ ст.
Павло Тичана. «Арфами, арфами», «Ви знаєте, як липа шелестить». Володамир Сосюра.
«Любiтъ Украiну», «Так нiхто не кохав», «Мазепа». Юрiй Яновськай. «Вершники» (новела
«Подвiйне коло»). Микола Хвильовий. «Я (Романтика)». Микола Кулiш. «Мина Мазайло».
Остап Вишня. «Мисливськi усмiшки». Олександр Довженко. «Зачарована Десна», «Україна
в огнi». Андрiй Малишко. «Пiсня про рушник». Василь Симоненко. «Лебедi материнства»,
«Ти знаєш, що ти людина?». Ліна Костенко. «Маруся Чурай». Іван Драч. «Балада про
соняшник». Дмитро Павличко. «Два кольори». Васаль Стус. «На колимськiм морозi калина»,
«Сто рокiв, як сконала нiч». Григір Тютюнник «Три зозулi з поклоном».
-

Твори українських письменникiв-емiгрантiв
Іван Багрянай. «Тигролови». Василь Барка. «Жовтий
князь». Улас Самчук. «Марiя». Євген Маланюк. «Сучасники»,
«Шевченко».
Сучасний лiтературний процес
Загальний огляд, основнi тенденції.
Теорiя лiтератури
Змiст i форма художнього твору. Художнiй образ i лiтературний тип. Прототип. Змiст i
форма художнього твору. Тема та мотиви, ідея художнього твору. Проблематика та
конфлiкти в художньому творi.
Композицѐя художнього твору. Сюжет i його елементи. Позасюжетнi елементи.
Тропа. Епiтет, постiйний епiтет. Порiвняння. Метафора, персонiфiкацiя (уособлення),
алегорiя. Метонiмiя, синекдоха. гіпербола. Оксиморон. Символ.
Види комiчного. Гумор, iронiя, сатира, сарказм, гротеск.
Поетичний синтаксис .Інверсiя. Тавтологiя. Антитеза. Анафора. Риторичнi фiгури:
риторичне звертання та риторичне запитання.
Поетичний звукопис. Алiтерацiя й асонанс.
Теорiя вiршування. Системи вiршування: метрична, силабiчна, тонiчна та силаботонiчна.
Двоскладовi та трискладовi стопи. Вiршовi розмiри: ямб, хорей, дактиль, амфiбрахiй та
анапест. Рима. Основнi види римування в катренi (парне, перехресне, кiльцеве). Поняття
про строфу. Види строф: дистих (двовiрш), тривiрш, катрен, терцина. Ознаки класичного

сонета. Верлiбр.
Роди i види лiтератури. Епос. Малi епiчнi твори: новела, оповiдання. Повiсть як зразок
середнього епiчного твору. Великi епiчнi твори: роман, епопея.
Лiрика. Лiричний образ i лiричний герой. Рiзновиди лiричних творiв: ода, послання,
романс, медитацiя, поезiя в прозi. Види лiричних творiв за тематикою: фiлософська,
патрiотична, громадянська, пейзажна й iнтимна лiрика.
Лiро-епiчнi твори. Спiвомовка, байка, балада, поема та роман у вiршах як зразки лiроепiчних творiв.
Драма. Вертеп. Шкiльна драма й iнтермедiї. Жанровi рiзновиди сучасної драми:
власне драма, трагедiя та комедiя. Драматична поема.
Лiтературнi стилi та напрями. Перiодизацiя розвитку укрансько лiтератури.
Доба Вiдродження. Реформацiя в українськiй лiтературi.
Бароко та його характернi риси. Особливостi українського бароко. Козацьке бароко.
Класицизм i його особливостi.
Сентименталiзм i його жанри.
Романтизм i його ознаки. Жанрове розмаїття романтизму.
Реалiзм. Реалiстичнi течiї другої половини ХIХ ст. в українськiй лiтературi: побутовопросвiтницький, революцiйний i класичний реалiзм.
Доба модернiзму. Особливiстъ українського модернiзму. Модернiстськi течiї:
неоромантизм, неокласицизм, символiзм, iмпресiонiзм, експресiонiзм, футуризм.
Характернi ознаки кожної з названих течiй. їх розвиток в українськiй лiтературi.
Постмодернiзм. Представники українського постмодернiзму. Особливостi розвитку
сучасної лiтератури, її стильове та жанрове розмаїття.

