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ПРОГРАМА
підготовки до співбесіди з української мови
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА
 Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.
 Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення
звуків і букв.
 Склад. Наголос.
 Уподібнення приголосних звуків.
 Спрощення в групах приголосних.
 Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.
ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ





Лексичне значення слова.
Омоніми. Синоніми. Антоніми.
Лексичні запозичення з інших мов.
Поняття про стійкі сполуки слів і виразів: фразеологізми, приказки,
прислів’я, афоризми.
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

 Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова.
 Словотвір. Основні способи словотворення в українській мові.
 Складні слова. Способи їх творення.
МОРФОЛОГІЯ
 Частини мови (самостійні і службові), їх значення, морфологічні
ознаки, синтаксичний роль.
СИНТАКСИС






Словосполучення. Типи словосполучень.
Речення. Граматична основа речення.
Просте двоскладне речення.
Другорядні члени речення.
Односкладні речення.

 Речення з однорідними членами.
 Складне речення. Типи складних речень.
 Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог.
ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
 Складне синтаксичне ціле, його основні ознаки.
 Стилі мовлення. Ділові папери (заява, доручення, розписка, протокол).
 Орфоепія. Вимова голосних та приголосних звуків.
ОРФОГРАФІЯ
 Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в
коренях слів. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила
вживання м’якого знака. Правила вживання апострофа.
 Правопис великої літери. 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, НЕ з різними частинами мови.
 Особливості написання числівників. Написання окремо (сполук
прислівникового типу), разом і через дефіс (прислівників, службових
частин мови, вигуків).
ПУНКТУАЦІЯ
 Розділові знаки в кінці речення.
 Розділові знаки в простому й складному реченнях.
КУЛЬТУРА МОВИ





Наголос.
Складні випадки керування.
Прийменникові конструкції.
Редагування словосполучень, речень.

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ СПІВБЕСІДИ
УКРАЇНСЬКА МОВА
Учасники співбесіди повинні:
 знати зміст основних понять і термінів;
 розпізнавати мовні явища й закономірності;
 групувати й класифікувати вивчені мовні явища;
 вивчати істотні ознаки мовних явищ;
 розуміти значення й особливості функціонування мовних одиниць;
 установлювати причинно-наслідкові зв’язки мовних явищ;
 застосовувати знання фонетики, лексики, фразеології морфеміки,
словотвору, морфології, синтаксису та лінгвістики тексту в практичних
ситуаціях;
 розуміти фактичний зміст, причинно-наслідкові зв’язки, тему,основну
думку та виражально-зображувальні засоби прочитаного тексу;
 оцінювати мовлення з погляду дотримання основних орфоепічних,
лексичних, морфологічних та синтаксичних норм української мови;
 оцінювати письмові висловлювання з погляду дотримання основних
орфоепічних, лексичних, морфологічних та синтаксичних норм
української мови;
 відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від
помилкових;
 створювати власні висловлювання, чітко формулюючи тезу, наводячи
переконливі аргументи, використовуючи доречні приклади, логічно,
послідовно викладаючи думку та формулюючи відповідні висновки;
 використовувати

різноманітні

виражальні

засоби,

граматичні

конструкції, лексичне і фразеологічне багатство української мови в
процесі спілкування для оптимального досягнення мети спілкування.

Рекомендовані критерії оцінювання мовних знань і вмінь
Співбесіда як форма вступного іспиту з української мови передбачає
виявити знання вступника з лінгвістичної теорії та практики, оцінити
підготовленість вступника

до здобуття

освітньо-професійного ступеня

фахового молодшого бакалавра.
Предметом оцінювання є:
 знання вступником лінгвістичних понять, мовних одиниць та їхніх
властивостей;
 уміння розпізнавати й аналізувати мовні одиниці;
 засвоєння орфоепічних, лексико-семантичних та граматичних норм
вживання мовних одиниць у мовленні;
 орфографічні та пунктуаційні навички.

Рекомендовані джерела інформації:
1. Авраменко О.М.Українська мова та література:Довідник. Завдання в
тестовій формі: 1частина/ О.М.Авраменко, М.Б.Блажко. – К.:Грамота,
2020. – 576с.
2. Козачук Г.О.Українська мова для абітурієнтів: навчальний посібник. К.: Вища школа, 2011.- 271 с.
3. Терещенко В.М. Українська мова:таблиці,схеми, правила.-Х.: ПП
«УЛА», 2014.- 192 с.
4. Українська без помилок. Абсолютна грамотність за 15 хвилин на день/
укладач О.М. Журейко. – Х.: Книжковий клуб «КСД», 2014.- 416с.
5. Український правопис /НАН України, Інститут мовознавства імені
О.О.Потебні; Інститут української мови. - К.: Наукова думка, 2013.240с.
6. Ющук І. Практикум з правопису і граматики української мови: посібник
- К.: Видавничий дім «Освіта», 2016.- 288с.
Інтернет – ресурси
https://www.slideshare.net/... - опорні схеми для

самопідготовки з української

мови
https: //vk.соm/tоріс- 70626031 29944891 - Посібники для підготовки до ДПА з
української мови [Електронний ресурс]
https: // testportal. gov. uа - Український центр оцінювання якості освіти
[Електронний ресурс]
http:// osvita.ua/ - безкоштовний посібник для підготовки до власного
висловлювання
http://znoclub.com/... - 7 ресурсів для перевірки своїх знань з української мови та
літератури
https: //vk.соm/tоріс-70626031 29944891 - Посібники для підготовки до ЗНО з
української мови і літератури [Електронний ресурс]

