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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму для вступного випробування з української мови та літератури 

розроблено з урахуванням програм для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Українська мова. 5-9 класи», «Українська література. 5 9 класи» (Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 7.06.2017, № 804) та «Українська мова 

(рівень стандарту) 10-11 класи», «Українська література (рівень стандарту) 10-

11 класи» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017, № 1407).

Мета вступного випробування на здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальністю 035 Філологія (спеціалізація 035.01 «українська мова і 

література»): з’ясувати рівень  теоретичних знань та практичних навичок осіб, які 

бажають здобувати вищу філологічну освіту на основі повної загальної середньої 

освіти.

Форма вступного випробування - індивідуальна усна співбесіда.

Перелік дисциплін, що виносяться на вступний екзамен з української 

мови та літератури:

• українська мова;

• українська література.

Вимоги до відповіді вступника

Під час співбесіди вступник повинен показати:

– рівень опанування ним основних розділів науки про українську літературну 
мову, знання основних процесів і шляхів формування й розвитку української 
національної мови;
– уміння здійснювати різні види аналізу художніх творів;
– розуміння тенденцій розвитку літературного процесу, його зумовленість 
суспільно-політичними подіями та культурно- історичними явищами;
– знання художньої своєрідності творчості письменників, їх естетичних позицій, 
індивідуальних стилів та змісту найважливіших творів;
–  теоретичні знання щодо літературознавчого аналізу художньо вартісних творів 
поезії, прози, драматургії;
– орієнтацію в розмаїтті стильових тенденцій, зокрема визначення сутності рис 
таких літературних явищ, як традиційна, модерна, авангардистська лірика, 
постмодерна проза тощо.



ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Українська мова

1. Правопис м’якого знака й апострофа.

2. Подвоєння і подовження.

3. Чергування голосних і приголосних звуків.

4. Правопис складних слів.

5. Характеристика частин мови.

6. Головні і другорядні члени речення.

7. Правопис часток не, ні з різними частинами мови.

8. Відокремлені члени речення.

9. Вставні слова і речення.

10. Однорідні члени речення.

11. Види односкладних речень.

12. Типи складних речень.

13. Види складнопідрядних речень.

14. Розділові знаки в складних реченнях.

15. Пряма мова.

16. Типи стилів української літературної мови.

Українська література

1. Різновиди українських народних пісень.

2. Дума як жанр.

3. «Слово про похід Ігорів» як пам’ятка давньоруської літератури.

4. Творчість Г. Сковороди.

5. «Наталка Полтавка» І. Котляревського як перший драматичний твір нової 

української літератури. Тема, ідея та проблематика п’єси.

6. «Енеїда» І. Котляревського. Особливості образної системи та жанру.

7. Періоди життя і творчості Т. Шевченка.

8. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного як соціально-

психологічний роман.

9. Провідні образи і конфлікти роману «Чорна рада» П. Куліша.

10. «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького як соціально-побутова повість.



11. Провідні мотиви лірики І. Франка.

12. Провідні проблеми й образи поеми «Мойсей» І. Франка.

13. Образна система «Лісової пісні» Лесі Українки.

14. Новелістика В. Стефаника.

15. «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського. Художня своєрідність.

16. «Valse melancolique» О. Кобилянської. Тема, проблематика новели, її 

значення в українській літературі.

17. Творчість письменників «розстріляного Відродження».

18. Художня своєрідність творчості О. Довженка.

19. Поети «празької школи».

20. Творчість шістдесятників.

21. «Місто» В. Підмогильного: проблематика, поетика, образи.

22. «Тигролови» Івана Багряного: жанр, сюжет, образи, проблеми.

23. Основні напрями української літератури.

24. Проблематика новели «Модри Камень» Олеся Гончара.

Критерії оцінювання

Вступне випробування у формі співбесіди оцінюється за шкалою від 100 до 

200 балів. Враховуються глибина і повнота відповіді, знання художніх текстів, 

літературного процесу, основних правил орфографії, морфології та синтаксису.

Розподіл балів
200-195 Повна, глибока відповідь на всі питання.
194-184 Повна відповідь на всі питання, але допущені неточності.
183-173 Відповідь глибока, але бракує повноти у висвітленні одного питання
172-166 Відповідь глибока, але бракує повноти у висвітленні одного 

питання. Допущені змістові помилки.
165-155 Виклад матеріалу недостатньо глибокий і повний.
154-145 Виклад матеріалу недостатньо глибокий і повний, допущені змістові 

помилки.
134-120 Виклад матеріалу недостатньо повний, недостатнє володіння 

українською літературною мовою.
119-100 Відповіді на питання поверхові.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на 

навчання, якщо кількість балів із вступного випробування складає не менше 120.
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