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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Іспит “Українська мова” складають ті вступники, які мають право
вступати до вищого навчального комунального закладу “Одеське театральнохудожнє училище” за результатами вступних випробувань (без сертифікатів
зовнішнього незаложного оцінювання) відповідно до Правил прийому та особи,
які

вступають

на

основі

отриманого

раніше

освітнього

(освітньо-

кваліфікаційного) рівня.
Метою іспиту «Українська мова» є відбір абітурієнтів для зарахування
на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодного спеціаліста на
основі повної загальної середньої освіти та отриманого раніше освітнього
(освітньо-кваліфікаційного) рівня до вищого навчального комунального закладу
“Одеське театрально-художнє училище”.
Програма містить основні вимоги з «Української мови» та перелік
рекомендованої літератури.
Наведені вимоги, які виносяться на вступне випробування, допоможуть
вступнику зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці
до іспиту.
Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел
підготовки до іспиту.
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ПРОВЕДЕННЯ ВСТУНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступний іспит з української мови виконується у вигляді диктанту.
Текст вступного диктанту обирається відповідно Державних стандартів освіти
та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки
абітурієнтів.
Текст диктанту складається зі 185-205 слів, залежно від складності
орфограм у тексті.
При визначенні кількості слів у диктанті враховують як самостійні, так і
службові слова.
Текст записується абітурієнтом з голосу викладача. Робота над
диктантом триває одну годину.
Методика проведення вступного випробування охоплює такі обов'язкові
етапи:
- читання екзаменатором тексту диктанту в цілому;
- проведення

лексико-семантичної

роботи

(пояснення

значень

незрозумілих слів);
- читання речення;
- читання речення логічно виділеними частинами;
- повторне читання речення для перевірки;
- повторне читання тексту для перевірки в цілому.
Роботи вступники здають одразу ж після перевірки за викладачем.
При підготовці до вступного іспиту з української мови абітурієнти
мають володіти знаннями основних розділів мовознавства (знання з фонетики,
графіки, лексикології, фразеології, будови слова, словотвору, морфології,
синтаксису, стилістики, та орфографії).
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ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Фонетика та орфографія
1. Правопис великої літри у власних назвах.
2. Вживання м’якого знака на письмі.
3. Вживання апострофа.
4. Сполучення літер йо, ьо.
5. Чергування голосних звуків.
6. Ненаголошені голосні [е], [и], [о].
7. Чергування приголосних при словозміні та словотворенні.
8. Спрощення в групах приголосних.
9. Подвоєння, подовження приголосних.
10. Написання префіксів роз-, без-, через-, з- (зі-, с-).
11. Правила переносу слів.
12. Правопис слів іншомовного походження.
Будова слова. Словотвір
1. Написання складних і складноскорочених слів. Абревіація.
Морфологія
1. Відмінювання іменників та їх правопис.
2. Відмінювання прізвищ, імен та по батькові.
3. Написання прізвищ і географічних назв.
4. Написання прикметників.
5. Правопис числівників. Зв'язок числівників з іменниками.
6. Відмінювання і написання займенників.
7. Творення дієслів та їх правопис. Частка не з дієсловами.
8. Творення і правопис прислівників.
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9. Правопис прийменників.
10. Правопис сполучників.
11. Правопис часток.
12. Правопис вигуків і звуконаслідувальних слів.
Синтаксис і пунктуація
1. Просте речення. Розділові знаки у простому реченні.
2. Тире між підметом і присудком.
3. Розділові знаки між однорідними членами речення.
4. Узагальнювальні слова при однорідних членах речення.
5. Розділові знаки при відокремлених членах речення (відокремлені означення,
прикладки, обставини, додатки).
6. Уточнювальні члени речення.
7. Розділові знаки при звертаннях, вставних словах, сполученнях слів і
реченнях.
8. Складне речення. Розділові знаки у складносурядних реченнях.
9. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях.
10. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях з кількома підрядними.
11. Розділові знаки у безсполучникових реченнях.
12. Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку.
13. Розділові знаки при цитатах, прямій і непрямій мові.
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ВЗІРЕЦЬ ДИКТАНТУ
У наш час – концерти гри на гітарі – не рідкість, і відбуваються вони при
ущерть заповнених залах, куди не завжди легко потрапити.
Встановлено,

що

народилася

гітара

на

Сході.

Найближчим

попередником сучасної гітари в Європі була лютня, в Іспанії – віуела та
п’ятиструнна іспанська гітара. Наприкінці XVIII століття в іспанській гітарі
додається шоста струна. Цей інструмент донині користується великою
популярністю, його визнано класичним.
Гітара вимагає не тільки любові, а й серйозного ставлення до неї. Чи
відомо вам, що Нікколо Паганіні, великий скрипаль і композитор, дуже
майстерно володів гітарою і шанував її аж ніяк не менше, ніж скрипку – царицю
музики? Паганіні твердив, що на гітарі можна виконувати все те, що й на
скрипці.
Історія музики зберегла для нас свідчення про те, як, зустрівшись з
Гектором

Берліозом,

славетним

французьким

композитором,

Паганіні

подарував йому на знак дружби свою гітару. Щодо Берліоза, то гітара, за
словами його сучасників, була, хоч як це не дивно, єдиним музичним
інструментом, котрим він досконало володів. Гітару використовували у своїх
творах Россіні і Верді, Вагнер і Шуберт, Рубінштейн і Гуно.
Юним шанувальникам гітари буде цікаво знати, що цей старовинний
інструмент дуже любили і навіть володіли ним Тарас Шевченко і Михайло
Лермонтов. Під акомпанемент її струн із задоволенням співали Шаляпін,
Собінов, Козловський.
У хорошого виконавця-гітариста ви не знайдете в грі ні штучних нот, ні
тих шумових ефектів, якими пишаються стільки самодіяльних гітаристів. Як
багато думок і почуттів можна висловити за допомогою шести струн.
(230 слів) (Ю. Журавський, А. Шапіро)
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Диктант оцінюється за 200-бальною шкалою однією оцінкою на підставі
таких критеріїв:
- орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
- виправляються, але не враховуються такі орфографічні та пунктуаційні
помилки: на правила, які не внесено до шкільної програми: на ще не вивчені
правила; у словах з написанням, що не перевіряються, над якими не
проводилася спеціальна робота, у відтворенні так званої авторської пунктуації;
- повторювані помилки (у слові, яке повторюється в диктанті кілька
разів)вважаються однією помилкою; однотипні (помилки на те саме правило,
але в різних словах) вважаться кількома помилками;
-

п’ять

виправлень

неправильного

написання

на

правильне

прирівнюються до однієї помилки;
- орфографічні та пунктуаційні помилки на опрацьовані правила
виправляються, але не враховуються
Виправляються, але не враховуються такі орфографічні і пунктуаційні
помилки:
1) на правила, що не внесені до Програми;
2) у словах з орфограмами, що не перевіряються правилами;
3) у передачі так званої авторської пунктуації;
До негрубих помилок належать такі:
1) у винятках з усіх правил;
2) у написанні великої букви в складних власних назвах;
3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках,
утворених від іменників з прийменниками;
4) у випадках, коли замість одного знака виправдано поставлений
інший;

10

5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто
інший, як...; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...);
6) у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні
їх послідовності;
7) у заміні українських букв російськими.
Нормативи оцінювання диктанту
Бали

Бали

(12-бальна шкала)

(200-бальна шкала)

Кількість помилок

12

200

-

11

190,5

1 негруба

10

181,0

1

9

171,5

1 + 1 негруба

8

162,0

3

7

152,5

4

6

143,0

5–6

5

133,5

7–8

4

124,0

9 – 10

3

118,0

11– 12

2

112,0

13 – 14

1

106,0

15 – 16 і більше
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