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П Р О Г Р А М А 

вступного випробування з 

 

української мови і літератури 
(назва конкурсного предмета) 

 

для прийому вступників, які здобули базову або повну вищу освіту та 

вступають на навчання на другий (третій) курс для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра за неспорідненою спеціальністю у межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу, та осіб, які не менше одного року здобувають освітній 

ступінь бакалавра і виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс в 

Університеті в межах вакантних місць ліцензованого обсягу 

 

за спеціальністю 

035 Філологія, 013 Початкова освіта 

(шифр, спеціальність) 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з української мови та літератури  є 

перевірка знань і відбір абітурієнтів для зарахування на навчання за освітньо-

професійною програмою “ бакалавр”     за напрямом підготовки, спеціальністю 

035 Філологія, 013 Початкова освіта при прийомі на навчання на основі  (повної 

загальної середньої освіти, до ДВНЗ “Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника” у 2018 році. 

Програма містить основні питання з  української мови та літератури та 

перелік рекомендованої літератури.  

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість абітурієнту систематизувати свої знання та допоможе 

зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці до 

вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

Українська мова 

  

Розділ 1. Фонетика i графiка. Орфоепiя i орфографiя. Звуки мови. Голоснi i 

приголоснi звуки. Приголоснi твердi i м’якi, дзвiнкi i глухi. Подовженi звуки. 

Букви й iншi графiчнi засоби. Алфавiт. Спiввiдношення звукiв i букв. Звукове 

значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж.Склад. Наголос. 

Ненаголошенi голоснi, їх вимова i позначення на письмi. Вимова приголосних 

звукiв та позначення їх на письмi. Уподiбнення приголосних звукiв. Спрощення 

в групах приголосних. Чергування у – в, i – й. Орфограма. Орфографiчна 

помилка. Правила вживання апострофа, м’якого знака. Подвоєння букв на 

позначення подовжених м’яких приголосних та збiгу однакових приголосних 

звукiв. Написання слiв iншомовного походження. 

Розділ 2. Будова слова, словотвiр i орфографiя. Спiльнокореневi слова i 

форми слова. Основа слова i закiнчення змiнних слiв. Значущi частини слова: 

корiнь, префiкс, суфiкс, закiнчення. Найпоширенiшi чергування голосних i 

приголосних звукiв. Вимова i написання префiксiв з- (зi-, с-), роз-, без-, пре-, 

при-, прi. Змiнювання i творення слiв. Основнi способи словотворення в 

українськiй мовi. Змiни приголосних при твореннi слiв. Правопис складних i 

складноскорочених слiв. 

Розділ 3. Лексикологiя i фразеологiя. Поняття про лексику. Лексичне 

значення слова. Однозначнi i багатозначнi слова. Пряме i переносне значення 



слiв. Синонiми, антонiми, омонiми. Загальновживанi слова. Дiалектнi та 

професiйнi слова. Запозиченi слова. Застарiлi слова. Неологiзми. Поняття про 

фразеологiзми. Фразеологiзми в ролi членiв речення. 

Розділ 4. Морфологiя i орфографiя. Поняття про самостiйнi та службовi 

частини мови. Iменник як частина мови: загальне значення, морфологiчнi 

ознаки, синтаксична роль. Iменник: назви iстот i неiстот, загальнi i власнi назви. 

Рiд, число, вiдмiнки iменникiв. Типи вiдмiн iменникiв. Незмiннi iменники. 

Способи творення iменникiв. Правопис вiдмiнкових закiнчень iменникiв. 

Правопис найуживанiших суфiксiв. Велика буква у власних назвах. 

Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологiчнi ознаки, 

синтаксична роль. Якiснi, вiдноснi та присвiйнi прикметники. Повнi i короткi 

форми прикметникiв. Ступенi порiвняння прикметникiв, їх утворення. 

Вiдмiнювання прикметникiв. Способи творення прикметникiв. Правопис 

вiдмiнкових закiнчень i найуживанiших суфiксiв прикметникiв. Написання 

складних прикметникiв. Числiвник як частина мови: загальне значення, 

морфологiчнi ознаки, синтаксична роль. Числiвники кiлькiснi (на означення 

цiлих чисел, дробових та збiрних) i порядковi. Числiвники простi i складнi. 

Вiдмiнювання кiлькiсних i порядкових числiвникiв. Правопис числiвникiв. 

Займенник як частина мови: загальне значення, морфологiчнi ознаки, 

синтаксична роль. Розряди займенникiв. Вiдмiнювання займенникiв. Правопис 

займенникiв. Дiєслово як частина мови: загальне значення, морфологiчнi 

ознаки, синтаксична роль. Неозначена форма дiєслова. Види дiєслiв. Способи 

дiєслiв (дiйсний, умовний, наказовий). Часи дiєслiв. Дiєслова I i II дiєвiдмiн. 

Особа i число (в теперiшньому i майбутньому часi). Безособовi дiєслова. 

Способи творення дiєслiв. Правопис дiєслiв. Дiєприкметник як особлива форма 

дiєслова: загальне значення, морфологiчнi ознаки, синтаксична роль. Активнi i 

пасивнi дiєприкметники, їх творення. Вiдмiнювання дiєприкметникiв. 

Дiєприкметниковий зворот. Безособовi дiєслiвнi форми на -но, -то. Правопис 

дiєприкметникiв. Дiєприслiвник як особлива форма дiєслова: загальне 

значення, морфологiчнi ознаки i синтаксична роль. Дiєприслiвники 

недоконаного i доконаного виду, їх творення. Дiєприслiвниковий зворот. 

Правопис дiєприслiвникiв. Прислiвник як частина мови: загальне значення, 

морфологiчнi ознаки, синтаксична роль. Ступенi порiвняння прислiвникiв. 

Способи їх творення. Правопис прислiвникiв. Прийменник як службова частина 

мови. Непохiднi i похiднi прийменники. Правопис прийменникiв разом, окремо 

i через дефiс. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядностi i 

пiдрядностi. Правопис сполучникiв разом i окремо. Частка як службова частина 

мови. Формотворчi, заперечнi та модальнi частки. Написання часток бо, но, то, 

от, таки. Не з рiзними частинами мови. Вигук як частина мови. Правопис 

вигукiв. 

Розділ 5. Синтаксис i пунктуацiя. Словосполучення. Будова i типи 

словосполучень за способом вираження головного слова. Типи пiдрядного 

зв’язку (узгодження, керування, прилягання). Просте речення. Види речень за 

метою висловлювання: розповiднi, питальнi, спонукальнi. Окличнi речення. 

Члени речення (пiдмет i присудок; присудок простий i складений; додаток, 



означення, обставини) i способи їх вираження. Прикладка як рiзновид 

означення. Порiвняльний зворот. Роздiловi знаки в кiнцi речення. Тире мiж 

пiдметом i присудком. Роздiловi знаки при прикладках i порiвняльних зворотах. 

Речення двоскладнi i односкладнi. Рiзновиди односкладних речень. Повнi i 

неповнi речення. Тире в неповних реченнях. Однорiднi члени речення. 

Узагальнююче слово при однорiдних членах речення. Однорiднi й неоднорiднi 

означення. Роздiловi знаки при однорiдних членах речення. Звертання i вставнi 

слова (словосполучення, речення). Роздiловi знаки при них. Вiдокремленi 

другоряднi члени речення (в тому числi уточнювальнi). Роздiловi знаки при 

вiдокремлених членах. Складне речення, його типи. Складносурядне 

сполучникове речення. Складнопiдрядне речення iз сполучниками i 

сполучними словами. Основнi види пiдрядних речень. Складне речення з 

кiлькома пiдрядними. Роздiловi знаки в складносурядному i складнопiдрядному 

реченнях. Безсполучникове складне речення. Роздiловi знаки в 

безсполучниковому реченнi. Складне речення з рiзними видами 

сполучникового i безсполучникового зв’язку. Роздiловi знаки в ньому. Пряма й 

непряма мова. Цитата. Дiалог. Роздiловi знаки при прямiй мовi, цитатi, дiалозi. 

Розділ 6. Вiдомостi про мовлення. Поняття про спiлкування i мовлення. 

Ситуацiя спiлкування: адресат (той, хто говорить чи пише) i адресант мовлення, 

мета й умови спiлкування, повiдомлення (висловлювання), його змiст i форма. 

Тема й основна думка висловлювання. Рiзновиди мовленнєвої дiяльностi: 

говорiння, писання, читання, слухання. Основнi вимоги до мовлення: 

змiстовнiсть, послiдовнiсть, багатство, точнiсть, виразнiсть, доречнiсть, 

правильнiсть; мовленнєвi помилки. Етика спiлкування й етикет. Поняття про 

текст. Подiл тексту на абзаци. Мовнi засоби зв’язку речень у текстi. 

Поняття про стилi мовлення: розмовний, науковий, художнiй, офiцiйно-дiловий 

i публiцистичний. Поняття про типи мовлення: розповiдь, опис, роздум. 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

  

  

Українська мова 

  

1. Бондаренко О.А. Українська мова. Посiбник. На допомогу вступникам до 

вузiв. – К.: Вища школа, 1974. – 216 с. 

2. Головащук С.I. Словник-довiдник з правопису та слововживання. – К.: 

Наукова думка, 1989. – 832с. 

3. Гуйванюк Н. В., Бережан Л. В., Бузинська В. Є. та iн. Українська мова: 

Тестовi завдання. – К.: ВЦ “Академiя”, 1999. – 528с. 

4. Козачук Г.О. Українська мова для абiтурiєнтiв: Навч. посiбник. – 3-тє вид., 

стереотипне. – К.: Вища школа, 2001. – 272 с. 

5. Коломiєць М.П., Регушевський Є.С. Словник фразеологiчних синонiмiв. – К.: 

Рад. школа, 1988. – 200с. 

6. Мацько Л. I., Сидоренко О. М. Українська мова: Посiбник для 

старшокласникiв i абiтурiєнтiв. – К.: Либiдь, 1995. – 432с. 



7. Мельничайко В. Я. Українська мова. Довiдник для учнiв та абiтурiєнтiв: 

Навч. посiбник. – Тернопiль: Навч. книга – Богдан, 2004. – 368с. 

8. Мiляновський Е.Шкiльний довiдник з української мови. 5-11 клас. – 

Тернопiль: Пiдручники i посiбники, 2004. – 208с. 

9. Пентилюк М.I. Культура мови i стилiстика: Пробний пiдручник для гiмназiй 

гуманiтарного профiлю. – К.: Вежа, 1994. – 239с. 

10. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Граматика української мови в таблицях: Навч. 

посiбник. – К.: Вища школа, 2004. –164 с. 

11. Полюга Л.М. Словник антонiмiв української мови.– К.: Довiра, 1999. – 275с. 

12. Полюга Л.М. Словник синонiмiв української мови. – К.: Довiра, 2001. – 

476с. 

21313. Рiдна мова: Пiдручник для 5-го класу / Г. Р. Передрiй, Л. В. 

Скуратiвський, Г. Т. Шелехова, Я. I. Остаф. – 5-те вид. – К.: Освiта, 1996. – 

287с. 

14. Рiдна мова: Пiдручник для 6-го класу / Г. Р. Передрiй, Л. В. Скуратiвський, 

Г. Т. Шелехова, Я. I. Остаф. – К.: Освiта, 1996. – 286с. 

15. Рiдна мова: Проб. пiдруч. для 7-го класу / Г. Р. Передрiй, Л. В. 

Скуратiвський, Г. Т. Шелехова, Я. I. Остаф. – К.: Освiта, 1994. – 287с. 

16. Рiдна мова: Пiдруч. для 8-го класу / Л. В. Скуратiвський, Г. Т.Шелехова, Я. 

I. Остаф. – К.: Освiта, 1996. – 175с. 

17. Словник труднощiв української мови / За ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Рад. 

школа, 1989. – 334с. 

18. Ткачук Т. П. Українська мова. Довiдник для старшокласникiв та 

абiтурiєнтiв. Навч. посiбник. – Тернопiль: Навч. книга – Богдан, 2004. – 144с. 

19. Українська мова: Пiдручн. для 10-11 кл. школи з укр. та рос. мовами 

навчання / О. М. Бєляєв, Л. М. Симоненкова, Л. В. Скуратiвський, Г. Т. 

Шелехова. – К.: Освiта, 1998. – 240с. 

20. Український правопис / НАН України, Iн-т мовознавства iменi О.О.Потебнi; 

Iн-т української мови – стереотип. вид. – К.: Наук. думка, 2004. – 240с. 

21. Шелехова Г. Т., Скуратiвський Л. В. Рiдна мова: Пiдручник для 9 кл. – К.: 

Освiта, 2001. – 256с. 

22. Ющук I.П. Рiдна мова: Пiдручник для 5 кл. – К.: Освiта, 1998. – 239с. 

23. Ющук I.П. Рiдна мова: Пiдручник для 6 кл. – К.: Освiта, 1998. – 224с. 

24. Ющук I.П. Рiдна мова: Пiдручник для 7 кл. – К.: Освiта, 2002. – 288с. 

25. Ющук I.П. Рiдна мова: Пiдручник для 8 кл. – К.: Арт-Освiта, 2004. – 256с. 

26. Ющук I.П. Українська мова: Навчальний посiбник для пiдготовчих 

вiддiлень. – К.: Вища школа, 1984. – 311 с. 

 



 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Розділ 1. Усна народна творчість. 

     Поняття про основні жанри фольклору: думи, балади,прислів’я і приказки, 

загадки, казки і легенди; календарно-обрядові пісні, народна драма; весільні 

пісні (на вибір), пісні-балади “Бондарівна”, “ “Ой Морозе, Морозенку”, думи   

“Маруся Богуславка. Художня образність та сюжетно-композиційні 

особливості. 

 

Розділ 2. Література Київської Русі та давнє письменство.  

     “Повість минулих літ”, елементи художності. “Слово о полку Ігоревім”: 

історичне підґрунтя, проблема авторства, образ Руської землі, персонажний 

світ.  

     Література українського бароко (оглядово).   Григорій Сковорода “Всякому 

городу нрав і права”, байка “Бджола і Шершень ”. Біблійна основа творчості та 

вчення про самопізнання і “сродный труд”. 

 

Розділ 3. Література ХІХ століття. 

     Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми 

реалізму). Бурлескна стильова течія. 

     Котляревський І. “Енеїда”: Історія створення, національний колорит, алюзії 

на українську історію, бурлескний гумор і народна українська мова. “Наталка 

Полтавка”: Сценічне життя, торжество народної етики. Наталка як уособлення 

кращих рис української жінки. 

     Квітка-Основ’яненко “Маруся”: гуманістичний пафос, християнські ідеали, 

етнографічне тло, стилістика сентименталізму. “Конотопська відьма”:  сатира і 

українська міфологія. 

  

 

       Шевченко Т.Г. Геніальний поет, мислитель, пророк національного 

відродження  

     Поема: ”Гайдамаки“: історична доля українського народу, повсталий народ 

як герой поеми, образ Яреми.  

     Поема “Сон” (“У всякого своя доля”): Специфіка жанру і композиційні 

прийоми, сатиричний пафос твору.  

      Поема “Кавказ”: викриття загарбницької імперської політики, тема 

національно-визвольної боротьби.  

 

       

     Куліш П. “Чорна рада”:  поняття про історичний роман, версії тлумачення 

назви,історичні засади сюжету. Хутір – символ українського способу життя. 

Характеристика персонажів Івана Шрама, Якима Сомка, Лесі та Петра 

Шраменків, Кирила Тура. 



     Нечуй-Левицький . “Кайдашева сім’я”: соціально-побутова повість-хроніка, 

реалізм твору, актуальність проблеми батьків і дітей, утвердження цінностей 

національної етики, засоби комічного. 

     Панас Мирний “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”: поняття про соціально-

психологічний роман, широта представлення народного життя, еволюція 

Нечипора Варениченка, проблеми життєвого вибору, питання типовості в 

реалістичному творі. 

     Карпенко-Карий І.  «Мартин Боруля»”. Поняття про жанр трагікомедії. 

     Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про зміст і композицію 

збірки. Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму 

(“Гімн”, “Каменярі”, “Не пора, не пора, не пора”, “Гримить”).  

     Поетична  збірка «Зів’яле листя». Місце любовної теми у творчості І. 

Франка, автобіографічність, широка гама почуттів ліричного героя, ідеалу 

кохання (“Чого являєшся мені у сні ).  

     Поема “Мойсей” – одна із вершин творчості поета. Проблематика твору, 

пролог до поеми – заповіт українському народу.  

     Коцюбинський М. Еволюція художньої свідомості: від народництва і 

реалізму до модернізму.  

     Повість“Тіні забутих предків”: фольклорно-міфологічне тло твору, образи 

Івана і Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.  

     Психологічна новела “Intervezzo” з жанровими ознаками «поезії в прозі». 

Автобіографічна основа, проблеми душевної рівноваги і специфіки творчого 

процесу, символічні образи, поетика імпресіонізму. 

      Леся Українка. Роль родини, культурного оточення, самоосвіти у 

формуванні світобачення письменниці. Символічність, романтичні образи, 

патріотизм, світоглядна декларація сильної вольової особистості в ліричних 

творах « Сontra spem spero»). 

     Драма-феєрія “Лісова пісня” . Фольклорно-міфологічна основа сюжету, 

символічність образів, природа і людина в творі, художні особливості.    

     Кобилянська О. Формування світогляду письменниці (європейська культура, 

український феміністичний рух),  “Земля” – психологічне трактування вічних 

проблем (людини і землі, злочину і кари) на українському матеріалі. 

Персонажний світ твору. Глибокий психологізм і символізм. 

     Стефаник В. Новаторство письменника. “ “Камінний хрест” – психологічне 

розкриття теми еміграції “  

     Винниченко В. Багатство психологічних засобів розкриття дитячого 

характеру в  новелі «Момент» 

     Олександр Олесь. Неоромантичні, символістські тенденції, прагнення 

гармонії людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій “Чари ночі” 

(“Сміються, плачуть солов’ї”), “О слово рідне, орле скутий . 

Розділ 4 Література ХХ століття (перша половина) 

 

     Тичина П. – найбільший модерніст ХХ століття, трагізм його творчої долі. 

Потужне ліричне «Я» як символ нової людини, поєднання різних стильових 

тенденцій, наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєність у 

віршах “Гаї шумлять”, “Ви знаєте, як липа шелестить”, “О панно Інно, панно 

Інно”, “Коли в твої очі дивлюся”, “Арфами, арфами”.   



      Рильський М. Різногранний творчий шлях митця, приналежність до групи 

київських неокласиків. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та 

душі людини, патріотизм, сповідальність  у вірші «Молюсь і вірю» 

      Сосюра В. Поетичний образ України, її краси і величі у вірші “Любіть 

Україну”.   

     Микола Хвильовий. Тематичне і стильове розмаїття його прози. “Я 

(Романтика)” – проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і 

обов’язком. 

Яновський Ю. Історична правда, умовність зображення, ідея протиставлення 

загальнолюдських вартостей класовим, ідея нетлінної вартості національних 

основ буття у романі “Вершники” (новели “Шаланда в морі”, “Подвійне коло”, 

“Дитинство”). 

     Валер’ян Підмогильний – автор інтелектуально-психологічної прози. 

Світовий мотив підкорення людиною міста, ідея самоствердження у романі 

“Місто”. 

     Остап Вишня. Трагічна творча доля українського гумориста, велика 

популярність і значення його гуморесок (“Моя автобіографія”), Оптимізм, 

любов до природи і заклики до її збереження у збірці “Мисливські 

усмішки”(“Як варити і їсти суп з дикої качки”, “Каченята плачуть”, 

“Вальдшнеп”, “Сом”, “Заєць”, “Лисиця”). 

     Куліш М. Національний матеріал і вселюдські цінності у п’єсі“Мина 

Мазайло”. 

 

Розділ 5.  Література української діаспори . 

      

  

     Іван Багряний. “Тигролови” – авантюрно-пригодницький роман. 

Динамічність сюжету, романтичність стилю, символіка, гуманістична ідея 

перемоги добра над злом. 

     Євген Маланюк. Художнє осмислення буттєвих проблем, ностальгічні 

мотиви, філософічність поезій. Вірш «Стилет і стилос» 

 

Розділ 6. Література ХХ століття (друга половина). 

 

      Малишко А. Пісенна творчість. Інтимна, патріотична лірика, образне 

багатство у вірші    “Пісня про рушник ”. 

     Довженко О. – засновник поетичного кіно. Доля народу крізь призму 

авторського бачення і оцінки у кіноповісті “Україна в огні”. Автобіографічна 

основа, сповідальність оповіді, поєднання минулого і сучасного, морально-

етичні проблеми в кіноповісті “Зачарована Десна”. 

  

     Симоненко В. Громадянська та інтимна лірика. Образ України, мотив 

ссамоствердження людини у складному сучасному світі у віршах “Лебеді 

материнства”,   

     Григір Тютюнник. Глибокий психологізм новели “Три зозулі з поклоном”,   

  



     Ліна Костенко. Історико-фольклорна основа роману у віршах“Маруся 

Чурай”, духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання, проблеми 

індивідуальної свободи людини, митця і суспільства. Філософічність, 

інтелектуалізм, сповідальність у віршах  

     Стус В. – поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. 

Основні проблемно-тематичні лінії у віршах“Як добре те, що смерті не боюсь 

я”, “ О земле втрачена, явися”. 

     Драч І. – невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії (“Балада про 

соняшник”.   

       

 

Розділ 7. Сучасна українська література (оглядово). 

Розділ 8. Література рідного краю (оглядово). 

 

 Матеріали з теорії літератури: (зробіть, будь-ласка, список основних тропів й 

необхідних знань про роди, види жанри, а також складові сюжету й композиції, 

які Ви використали у своїх тестах). 
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