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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступне випробування з української мови для абітурієнтів, що вступають
на всі професійні напрямки на базі повної середньої освіти, складається з 24
тестових завдань. Вони охоплюють шкільну освітню програму з української
мови та мають на меті виявити рівень опанування вступниками базових знань
та умінь з української мови.
Знання української мови є важливими для здобувачів освіти, оскільки
молодь повинна володіти державною мовою на високому рівні. Всі професійні
напрямки освітнього закладу спрямовані на роботу здобувачів освіти з
текстовою інформацією, її обробкою та виготовленням кінцевого продукту –
результату професійної діяльності.
Вступники повинні представити знання теоретичних засад мовних норм:
орфоепічних, орфографічних, лексичних та синтаксичних, що відображають їх
можливість застосовувати теоретичні знання з української мови у певному
професійному мовному середовищі, та вміння доцільно використовувати
можливості української мови за обраним фахом.
Вступне випробування виконується на чистих тестових бланках
власноручно – помітка біля правильної відповіді
Робота вважається виконаною при позначенні всіх обраних відповідей та
оцінена відповідно до бланку зазначений відповідей на тестові запитання.

ВСТУПНЕ ВИРОБУВАННЯ (ТЕСТУВАННЯ)
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ НА БАЗІ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 класів)
1. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А надзьобувати, юшечка, щасливець
Б бджолосім’я, розмаїтість, узбережжя
В єднання, сором’язливість, щирість
Г джерельце, льодовий, щільний
2. На другий склад падає наголос у слові
А черговий
Б псевдонім
В ознака
Г осока
3. Усі слова написані правильно в рядку
А викладацький, молотьба, вохкість
Б карпатський, дорожчати, робітництво
В криворізький, об’їжджати, французський
Г інтелігентський, сонячний, надхнення
4. Спрощення в групах приголосних передається на письмі в усіх словах
рядка
А корис..ний, балас..ний, проїз..ний
Б безжаліс..ний, кіс..лявий, щас..ливий
В ненавис..ний, швидкіс..ний, форпос..ний
Г блис..нути, влас..ний, щотиж..невий
5. Прийменник У на місці пропуску слід уживати в усіх словах рядка
А перебував … Ватикані, експонат … музеї, наймиліше … світі
Б поїхати … відрядження, птах … небі, купити … аптеці
В побувати … Львові, квітник … саду, покласти … узголів’я
Г приведення … відповідність, участь … форумі, оселя … рушниках

6. Літеру Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А б..регти, восьм..ро, шел..ст, п..ріжок
Б з..леніти, виш..нька, к..шеньковий, ч..рнетка
В мавп..ня, книж..чка, вел..тень, тр..вожний
Г ріднес..нький, жод..н, кис..нь, с..зонний
7.

Літеру О на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А ч..рнетка, щ..тина, ч..тири
Б ч..рнило, веч..рові, пш..но
В щ..ка, менш..сті, пш..ниця
Г пекуч..сті, увеч..рі, ч..рний

8.

М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку
А виставковий павіл..йон, шановне пан..ство
Б громадянс..ка позиція, здаєт..ся в оренду
Вп’ят..сот гривень, перевірка знан..
Г абсолютна мен..шість, пол..ське посольство

9.

Апостроф треба писати на місці обох пропусків у рядку
А п..ять відсотків, б..юджетний кодекс
Б розпочинати кар..єру, св..яткові заходи
В кишеньковий комп..ютер, розв..язати рівняння
Г зар..яджати батарею, громадянське об..єднання

10. Подвоєні букви треба писати на місці обох пропусків у рядку
А записати до щоден..ика, лебедин..ий пух
Б від..зеркалене зображення, кілька стат..ей
В пісен..а спадщина, зав..ишки з будинок
Г чавун..і ґрати, поро..саджувати квіти
11. Правильно написано всі слова в рядку
А розрівняти, скалічений, безцільний, сповідати, прізвище
Б зжувати, безцензурний, пригірський, сцілення, зсунути
В предобрий, стискач, беспечний, сформувати, роз’їхалися
Г схований, схибити, роскроїти, беззаконня, примружити

12.

Правила вживання лапок дотримані в уривку з афіші
А Творчий колектив «Національної опери України» ім. Т.Г. Шевченка
запрошує на прем’єру балету Сергія Прокоф’єва «Ромео і Джульєтта».
Б «Кримськотатарський академічний музично-драматичний театр» (м.
Сімферополь) пропонує оригінальну постановку Лісової пісні Лесі
Українки.
В 20 липня у Львові буде показана моновистава «творчої майстерні Театр
у кошику», що є першим сценічним прочитанням поеми Тараса
Шевченка «Сон».
Г Запрошуємо мешканців і гостей Дніпра на концерти Будинку органної
та камерної музики. У новому залі з дивовижною акустикою
встановлений механічний орган німецької фірми «Зауер», який має
2074 труби.

13.

Правил уживання великої літери дотримано в усіх рядках, ОКРІМ
А День соборності, Шекспірівський стиль
Б Декларація прав людини, сузір’я Великий Віз
В Національна опера України, Нобелівська премія
Г гора Ай-Петрі, кінофільм «Поводир»

14.

Літеру И треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А д..ктант, такс..ст, Лейпц..г
Б Ч..каго, х..мера, х..рург
В кред..т, д..плом, Шексп..р
Г Ч..лі, реж..м, тр..умфатор

15.

Усі слова треба писати зі сполучною буквою О в рядку
А земл..роб, вол..любний, вогн..гасник, бур..лом
Б крок..мір, зор..пад, овоч..сховище, прац..любний
В яйц..подібний, ліс..степ, земл..трус, панел..віз
Г тисяч..літній, гірнич..рудний, світ..гляд, дощ..мір

16.

Прочитайте уривок.
З(1)поміж українських архітекторів варто відзначити Івана Левинського.
За сорока(2)літню діяльність ним були зведені сотні будівель
житлово(3)побутового та громадського призначення. Усе, створене ним,
дивує, бо до будь(4)якої праці він підходив по(5) господарськи.

Дефіс треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ
А1
Б2
В3
Г4
Д5
17.

Помилково вжито слово в рядку
А відхилити пропозицію
Б давно знати друг друга
В передплатити дві газети
Г довгостроковий проєкт

18.

У фразеологізмах «у вогонь і …», «і кінці в …», «як у … дивитися»
замість пропусків має бути слово
А полум’я
Б прірву
В воду
Г безодню

19.

Лексичної помилки НЕМАЄ в рядку
А несподіваний сюрприз
Б пам’ятний сувенір
В вільна вакансія
Г чинний закон

20.

Обидва слова, подані в дужках, можливі за змістом у реченні
А Це фахівець найвищого класу – справжній (профі, профан).
Б Цей (абонент, абонемент) дає нам право відвідувати басейн щосереди.
В Протягом (століть, сторіч) український Степ належав кочовикам.
Г Передвиборча (компанія, кампанія) була в самісінькому розпалі.

21.

Прочитайте текст і виконайте завдання до нього.
(1)Постукала весна в прозорий кришталь вікон, торкнулася серця
лоскітливим подихом травня й невтримно поманила в замріяний гай.
(2)А в гаю синіми вогниками коливаються на тонких стебельцях
проліски. (3)Схожі вони на бірюзові намистинки розгублені чиєюсь
невинною рукою між вузеньких листочків боязкої травиці. (4)Може, то

безжурний жайвір бризнув на галявину іскри невичерпного натхнення чи
соромлива синичка розсипала зерна свого пестливого співу?
Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому
22. Прочитайте текст і виконайте завдання
(1) Усе починається з дитинства, з колискової, з голосу материнської душі
над колискою. (2) Уже вперше звучання почутої мелодії навічно
вплітається для маленької дитини багатоголосся душі та світу.
(3) Відтепер відкривається шлях її радощам, смуткові й веселості,
тривогам, і сподіванням. (4) І, напевно, головному – взаємності з життям,
зі світом. (5) Колискова – це неначе душа, яка ходить навшпиньках.
Вставне слово вжито в реченні
А першому
Б третьому
В четвертому
Г п’ятому
23.

Звертання є в реченні
А Усе, чим я щасливий і багатий, я мушу рідним словом оспівати.
Б Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим.
В Я люблю твоє майво зелене, і Донбас, і Каховку ясну.
Г На берегах Дніпра крутих, весь помережений садами, стоїть у сяйві днів
нових наш рідний Київ перед нами.

24.

Складним є речення
А Верби, схилившись над тихим Дінцем, розчісують коси зелені.
Б На заході ще жевріло небо, а в степу вже заходила ніч.
В Липневий день мандрує пішки, казки нашіптує малечі.
Г Пішла дорога то маленькими сосновими лісками, то болотами, то
полями.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Вступне випробування (тестування) з української мови складається з 24
тестів. Кожна позиція має пропоновані відповіді, з яких лише одна є
правильною. Правильна відповідь буде оцінена у 0,5 балів. Таким чином
максимальна кількість набраних балів може сягати 12.
Відповіді на тестові питання мають характери не лише «знає – не знай», а
й творчий рівень, оскільки пропонується вступнику співставляти мовні факти,
аналізувати їх та вибирати на користь заргументованої відповіді.
Таким чином, максимальна кількість отриманих балів може досягти
найвищого рівня – 10-12 балів.

