МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Вищий навчальний комунальний заклад
“ОДЕСЬКЕ ТЕАТРАЛЬНО-ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ”
Циклова комісія соціально-економічних, гуманітарних і мистецтвознавчих
дисциплін

ПРОГРАМА
вступного випробування “Українська мова” для вступу на навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”
на основі базової згальної середньої освіти

Одеса – 2018

2

Програма вступного випробування “Українська мова” для вступу на навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” на основі базової
загальної середньої освіти. – Одеса: ВНКЗ “ОТХУ”, 2018. - 13 с.
Укладачі: Луценко Надія Евгенівна, викладач вищої категорії
Доленко Олена Анатоліївна, викладач першої категорії

3

ЗМІСТ
Загальні положення ....................................................................................................4
Проведення вступного випробування ......................................................................5
Програма вступного випробування ..........................................................................6
Взірець диктанту .......................................................................................................10
Критерії оцінювання ................................................................................................12
Список рекомендованих джерел для підготовки ...................................................13

4

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Іспит “Українська мова” складають ті вступники, які вступають до
вищого навчального комунального закладу “Одеське театрально-художнє
училище” на основі базової загальної середньої освіти відповідно до Правил
прийому.
Метою іспиту «Українська мова» є відбір абітурієнтів для зарахування
на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодного спеціаліста на
основі базової загальної середньої освіти 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.
Вступний іспит з української мови має на меті з’ясувати рівень
сформованості орфографічних та пунктуаційних умінь і навичок кожного
абітурієнта.
Тексти диктантів та речення для різних видів мовних розборів
відображають рівень розвитку сучасної української мови, різноманітність
синтаксичних конструкцій, лексичну повноту й багатство стилістичних засобів
та відповідають нормам літературної мови. Вони представляють українську
літературу, історію та культуру, зокрема творчість письменників, чиї імена
введено до шкільних програм з української літератури, історико-публіцистичні
та науково-популярні праці відомих діячів української культури, сучасну
публіцистику, науково-популярну літературу тощо.
Текст диктанту є відносно цілісним і завершеним, помірно насичений
орфограмами й пунктограмами, що передбачені програмами з української мови
як обов’язковий орфографічно-пунктуаційний мінімум.
Методика підготовки, проведення та перевірки письмового іспиту з
української мови відповідає вимогам до виконання та перевірки письмових
робіт, визначеним наказом МОН України (No1/9-342 від 18.05.2009 р.). В
основу критеріїв оцінювання екзаменаційних робіт покладено чинні в
загальноосвітній школі норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів з
української мови.
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ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Орфографія
1. Позначати м’якість приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.
2. Правильно вживати м’який знак та апостроф, сполучення йо, ьо, подвоєння
букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових
приголосних.
3. Вірно писати слова іншомовного походження.
4. Вживати о, е, дефіс в складних словах.
5. Писати слова з пів- разом, через дефіс, з апострофом.
6. Правила переносу частин слова із рядка в рядок.
7. Вживати велику букву.
8. Застосовувати правила написання прізвищ і географічних назв.
9. Дотримуватися правил правопису іменників, прикметників, числівників,
займенників,

дієслів,

дієприкметників,

дієприслівників,

прислівників,

прийменників, сполучників, часток, вигуків.
Пунктуація
1. Правильно вживати розділові знаки в кінці речення.
2. За певних умов ставити тире між підметом і присудком.
3. Писати непоширені прикладки через дефіс, прикладок, що беруться в лапки.
4. Виділяти порівняльні звороти комами.
5. Правильно ставити розділові знаки при однорідних членах речення,
звертаннях і вставних словах, відокремлених членах речення.
6. Вірно вживати розділові знаки при прямій мові, при цитатах, при діалозі.
7. Ставити

розділові

знаки

між

частинами

складносурядних,

складнопідрядних, безсполучникових складних речень; в складному реченні
з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.
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Будова слова
1. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків у коренях слів:
чергування о-а, чергування о, е , з і. Чергування е-о після ж, ч, ш.
2. Найголовніші випадки чергування приголосних у коренях слів.
3. Вимова і правопис префіксів з-(зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі-.
4. Подвоєння букв для позначення на письмі збігу однакових приголосних
звуків.
5. Вимова і написання слів з довгими м’якими приголосними в іменниках
середнього та жіночого роду.
6. Спрощення в групах приголосних –стн-, -здн-, -ждн-.
7. Написання и, і в словах іншомовного походження.
8. Вимова

і

правопис

слів

іншомовного

походження

з

подвоєними

приголосними.
Словотвір
1. Зміна приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом -ин(а) від
прикметників на –ський, -цький, прикметників на –ський, –зький, іменників
на –зтво, -цтво, -ство.
2. Написання складних слів.
Морфологія
Іменник
1. Іменники, що означають загальні і власні назви.
2. Велика буква у власних назвах. Власні назви, що беруться в лапки.
3. Іменники І відміни, їх відмінювання. Написання відмінкових закінчень.
4. Іменники ІІ відміни, поділ їх на групи. Відмінювання іменників ІІ відміни.
5. Написання відмінкових закінчень у родовому і давальному відмінках
однини.
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6. Написання закінчень в орудному, місцевому відмінках однини та в
називному і родовому множини.
7. Іменники ІІІ відміни, їх відмінювання. Написання відмінкових закінчень.
8. Іменники IV відміни, їх відмінювання. Написання відмінкових закінчень.
9. Написання суфіксів іменників.
10. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен та по батькові.
Написання не з іменниками.
Прикметник
1. Прикметники твердої і м’якої груп. Їх відмінювання.
2. Основні способи творення прикметників.
3. Написання найголовніших суфіксів прикметників: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-,
4. -юсіньк-, -ев- (-єв), -ов(-йов, -ьов), -ин-, -ічн-.
5. Написання н і нн у прикметниках.
6. Написання складних прикметників. Перехід прикметників в іменники.
7. Написання українських прізвищ.
Числівник
1. Відмінювання кількісних числівників, їх вимова і написання. Правильне
вживання в мовленні непрямих відмінків кількісних числівників, а також
відмінювання форм іменників при числівниках.
2. Відмінювання і написання порядкових числівників.
Займенник
1. Особові займенники, їх відмінювання та написання.
Дієслово
2. Не з дієсловами.
3. Дієслова І і ІІ дієвідмін.
4. Написання ненаголошених особових закінчень дієслів І і ІІ дієвідмін.
5. Чергування звуків у дієсловах.
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Дієприкметник
1. Дієприкметниковий

зворот,

правильне

вживання

дієприкметникового

звороту в реченні.
2. Відмінювання дієприкметників і написання їх відмінкових закінчень.
3. Не з дієприкметниками.
4. -Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового
походження.
Дієприслівник
1. Дієприслівники недоконаного виду і доконаного виду та їх утворення.
Прислівник
2. Правопис прислівників.
Службові частини мови
3. Правопис сполучників.
4. Написання часток.
5. Правопис прийменників.
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ВЗІРЕЦЬ ДИКТАНТУ
ОРХІДЕЇ
Коли мова йде про орхідеї, одразу уявляються ніжні вишукані тропічні
рослини надзвичайної краси. Це насправді королеви квітів, адже природа
нагородила

їх

великим

багатством:

незрівнянним

забарвленням,

приголомшливою формою пелюсток, тонким ароматом. До того ж деякі орхідеї
отримали в подарунок ще й довге життя: вони здатні квітнути від сорока до
дев'яноста днів, не втрачаючи своєї свіжості та краси.
Ще одну особливість мають орхідеї: вони здатні вільно схрещуватися,
тобто один вид може запилювати інший, у результаті чого виникають нові сорти
орхідей. Ось чому така численна барвиста родина цих квітів: на сьогодні їх
існує понад тридцять тисяч видів!
Як би не відрізнялися орхідеї одна від одної за формою та забарвленням,
усі вони мають однакову будову.
Звичайно, орхідеї полюбляють тропічний клімат, але це не завадило їм
розселитися по всій Землі. Уміло пристосовуючись до довкілля, орхідеї не
ростуть лише в пустелях та льодах. Зустрічаються ці квіти й на території нашої
країни. Звичайно, вони не такі великі й ефектні, як їхні тропічні родички, та все
ж таки це справжнісінькі орхідеї.
164 слова

З «Чудової енциклопедії маленького українця»
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Основною

формою

перевірки

орфографічної

та

пунктуаційної

грамотності є текстовий диктант.
Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені
орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам'ятовування;
постановка розділових знаків відповідно до опрацьованих правил пунктуації;
правильність оформлення роботи. Перевірка здійснюється фронтально за
традиційною методикою.
Для екзаменаційного диктанту використовується текст, доступний для
розуміння абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти. За обсягом
тексти диктантів відповідають чинній програмі з української мови — містять
160 - 190 слів. Визначаючи кількість слів у диктанті, було враховано як
самостійні, так і службові частини мови й вигуки.
Диктант оцінюють однією оцінкою на основі таких критеріїв:
- орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
- помилка в слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, або в корені
однокореневих слів уважається однією помилкою; при підрахуванні ці
помилки (скільки б їх не було) вважаються за одну.
- помилки на те саме правило, але в різних словах, уважаються різними
помилками;
- розрізняють грубі помилки й негрубі (винятки з усіх правил; написання
великої літери в складних власних назвах; правопис прислівників, утворених
від іменників з прийменниками; заміна одного розділового знака іншим;
випадки, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як;
не що інше, як; ніхто інший не; ніщо інше не...); пропуск одного із
сполучуваних розділових знаків або порушення їх послідовності; заміна
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українських букв російськими); дві негрубі помилки вважають однією
грубою; одна негруба помилка не враховується;
- за наявності в диктанті більше п'яти поправок оцінка знижується на бал.
Нормативи оцінювання диктанту
Бали
(12-бальна шкала)

Кількість помилок

12

-

11

1 негруба

10

1

9

1 + 1 негруба - 2

8

3

7

4

6

5–6

5

7–8

4

9 – 10

3

11– 12

2

13 – 14

1

15 і більше
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