


Пояснювальна записка 

Загальні відомості. Програма співбесіди складена для вступу на 

спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» (012 Дошкільна освіта), 

5.01010201 «Початкова освіта» (013 Початкова освіта), 5.02020401 «Музичне 

мистецтво*» (014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)) у відповідності до 

програм загальноосвітніх закладів.  

Прийом абітурієнтів  для здобуття ОКР Молодший спеціаліст за 

спеціальностями 5.01010101 «Дошкільна освіта» (012 Дошкільна освіта), 

5.01010201 «Початкова освіта» (013 Початкова освіта), 5.02020401 «Музичне 

мистецтво*» (014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)) проводиться за 

результатами співбесіди з української мови.   

Мета співбесіди  полягає у з´ясуванні  рівня теоретичних знань і 

практичних умінь з української мови, необхідних для опанування нормативних 

і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця ОКР «молодший 

спеціаліст» , за спеціальностями 5.01010101 «Дошкільна освіта» (012 

Дошкільна освіта), 5.01010201 «Початкова освіта» (013 Початкова освіта), 

5.02020401 «Музичне мистецтво*» (014.13 Середня освіта (музичне 

мистецтво)).  

Вимоги  до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного  

засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки за ОКР 

«Молодший спеціаліст» абітурієнти повинні  мати базову загальну середню 

освіту  та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі 

«Мови і літератури». Обов´язковою умовою  також є вільне володіння 

державною мовою. 

Перелік питань з української мови  

для абітурієнтів гуманітарно-педагогічного коледжу  

для спеціальностей  «Початкова освіта» «Дошкільна освіта»  

та «Музичне мистецтво»
* 

Фонетика 

Основні невідповідності між буквами та звуками. Голосні та приголосні 

звуки. Дзвінкі й глухі звуки. Тверді та м'які звуки. Способи позначення м'якості 

приголосних на письмі. Чергування голосних та приголосних звуків. 

Орфографія 

Уживання м'якого знака. Уживання апострофа. Подвоєння приголосних 

на письмі. Спрощення в групах приголосних. Зміни приголосних при 

словотворенні. Правопис префіксів і суфіксів. Правопис слів іншомовного 

походження (написання и, і, апостроф, м'який знак, подвоєння приголосних). 

Правопис складних слів. Правопис прислівників. Правопис прийменників. 

Правопис сполучників. Правопис часток. Уживання великої літери. 

Лексика і фразеологія 

Однозначні й багатозначні слова. Пряме і переносне значення слова. 

Загальновживані слова. Діалектні слова. Професійні слова. Терміни. Іншомовні 



слова. Застарілі слова. Неологізми. Омоніми. Синоніми. Антоніми. 

Фразеологізми. 

Будова слова 

Основа слова і закінчення. Корінь слова. Фонетичні варіанти кореня 

суфікси. Префікси. Аналіз слова за будовою. 
 

Словотвір 

Способи словотворення. Суфіксальний спосіб словотворення (іменникові, 

прикметникові, дієслівні, прислівникові префікси). Префіксально-суфіксальний 

спосіб словотворення (творення іменників, прикметників, дієслів, 

прислівників). Безсуфіксний спосіб словотворення. Складання як спосіб 

творення складних слів. Перехід слів з однієї частини мови в іншу як спосіб 

словотворення. 
 

Морфологія 

Іменник. Рід іменників. Визначення роду в незмінюваних іменниках. 

Число іменників. Іменники, що вживаються тільки в однині. Іменники, що 

вживаються тільки в множині. Відмінки іменників. Поділ іменників на відміни 

та групи. Поділ на групи іменників з основою на -р. Особливості відмінювання 

іменників І, II, III, IV відміни. Іменники, що стоять поза відмінами. 

Відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині. 

Прикметник. Групи прикметників за значенням (якісні, відносні, 

присвійні). Перехід прикметників з однієї групи в іншу. Ступені порівняння 

якісних прикметників. Якісні прикметники, що не утворюють ступені 

порівняння. Поділ прикметників на групи (тверда, м'яка). Відмінювання 

прикметників. 

Числівник. Групи числівників за значенням та будовою. Відмінювання 

кількісних і порядкових числівників. 

Займенник. Розряди займенника за значенням. Відмінювання 

займенників. 

Дієслово. Вид дієслова. Перехідні та неперехідні дієслова. Способи 

дієслова. Час дієслова. Дієвідміни. Особові форми дієслів дати, їсти і на -вісти. 

Активні й пасивні дієприкметники. Творення активних та пасивних 

дієприкметників. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду. Творення 

дієприслівників. 

Прислівник. Групи прислівників за значенням. Ступені порівняння 

прислівників. 

Прийменник. Групи прийменників за походженням і будовою. Вживання 

прийменників з іменниками. 

Сполучник. Сурядні та підрядні сполучники. Сполучники й сполучні 

слова. Частка. Формотворчі, заперечні й модальні частки.                                                                            

 

 



Критерії 

оцінки рівня знань абітурієнтів 

під час співбесіди з української мови /усно/  

 

Рівні Бали Оцінка 

достатній 

10-12 5 (відмінно) 

7-9 4 (добре) 

4-6 3 (задовільно) 

недостатній 1-3 2 (незадовільно) 

 

Зміст завдань відповідає навчальній програмі загальноосвітньої школи. 

Відповідь оцінюється за дванадцятибальною системою. 

Оцінка в балах виставляється так: 

   1. Глибина і повнота відповіді на обидва питання, логічна послідовність, 

чіткість викладу матеріалу, вміння ілюструвати теоретичні знання конкретними 

прикладами, повнота усіх видів мовного розбору, дотримання норм 

літературної мови, грамотність оформлення відповіді оцінюється найвищими 

балами 10-12. 

   2. Якщо відповідь на всі питання повна, абітурієнт обґрунтовує свої думки, 

але допускає деякі помилки, які сам виправляє, відповідь містить незначні 

недоліки в послідовності викладу матеріалу, в мовленнєвому оформленні, то 

оцінюється 7-9 балами. 

   3. Коли абітурієнт знає і розуміє основні положення питань, але не досить 

глибоко володіє матеріалом, допускає помилки при визначенні понять, не вміє 

самостійно наводити   конкретні   приклади, допускає мовні огріхи, то така 

відповідь оцінюється 4-6 балами. 

   4. Коли абітурієнт не орієнтується ні в теоретичних, ні в практичних 

завданнях, виявляє нерозуміння теми, допускає істотні помилки різного 

характеру, то відповідь оцінюється 1-3 балами. 

   5. Бали не нараховуються, якщо відповідь відсутня. 

Літературні джерела 

1. Рідна мова: підручн. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Глазова, Ю. 

Кузнецов. – К.: Педагогічна преса, 2005. – 288 с. 

2. Рідна мова: підручн. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.Я. Єрмоленко, 

Т.В. Сичова. – К.: Грамота, 2005. – 240 с. 

3. Рідна мова: підручн. для 5 кл. загальноосвіт. нач. закл. / М.І. Пентилюк, 

І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук; за загальн. ред.. М.І. Пентилюк. 

– К.: Освіта, 2005. – 272 с. 

4. Рідна мова: підручн. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Глазова, Ю. 

Кузнецов; наук. ред.. І. Вихованець. – К.: Зодіак-Еко, 2006. – 288 с. 

5. Рідна мова: підручн. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.Я. Єрмоленко, 

Т.В. Сичова. – К.: Грамота, 2006. – 296 с. 



6. Рідна мова: підручн. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Пентилюк, 

І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук; за загальн. ред.. М.І. Пентилюк. 

– К.: Освіта, 2006. – 272 с. 

7. Рідна мова: підручн. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.Я. Єрмоленко, 

Т.В. Сичова. – К.: Грамота, 2007. – 296 с. 

8. Рідна мова: підручн. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Глазова, Ю. 

Кузнецов; наук. ред.. І. Вихованець. – К.: Зодіак-Еко, 2007. – 288 с. 

9. Рідна мова: підручн. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Глазова, Ю. 

Кузнецов; наук. ред.. І. Вихованець. – К.: Зодіак-Еко, 2007. – 240 с. 

10. Рідна мова: підручн. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В. 

Заболотний, В.В. Заболотний. – К.: Генеза, 2008. – 240 с. 

11. Українська мова: підручн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням 

укр.. мовою / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук. – 

К.: Освіта, 2009. – 336 с. 

12. Українська мова: підручн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням 

укр.. мовою / О. Глазова, Ю. Кузнецов; наук. ред.. І. Вихованець. – К.: Зодіак-

Еко, 2009. – 224 с. 

Розробники програми 

Ігнатоля А.А. - викладач української мови та літератури, голова предметно-

циклової комісії викладачів рідної мови. 

Данченко О.Б. – викладач української мови та літератури. 

 


