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І. Загальні положення

Мета додаткового фахового вступного випробування -  визначити ступінь 
загальної підготовленості до навчання в вищому навчальному закладі; перевірки 
відповідності знань, умінь та навичок вступників програмовим вимогам 
дисципліни Дисципліна « Українська мова за професійним спрямуванням» 
спрямована на виховання мовної компетенції та вивчення специфіки української 
літературної мови. Актуальність курсу полягає в тому, що засвоєння грамотного 
застосування державної мови розвиває та удосконалює професійний рівень 
студентів, які поліпшують мовну грамотність і обізнаність у царинах людської 
життєдіяльності.

Вступне випробування з української мови проводиться у формі тестування.

На тестуванні студенти мають продемонструвати 

знання:

✓  джерел і ґенези розвитку державної мови;
✓  особливостей взаємодії мови й мислення, мови та соціуму;
✓  специфіки мовного етикету й культури мовлення;
✓  норм та стилей української літературної мови.

уміння:

✓  аналізувати етапи становлення і розвитку державної мови;
✓  вести публічний диспут, спираючись на засади культури мовлення;
✓  досліджувати лексикон художнього тексту;
✓  оперувати термінологією відповідно до галузі життєдіяльності;
✓  оформлювати документацію та наукові матеріали;
✓  практично застосовувати набуті знання;
✓  самостійно опрацьовувати літературу, спрямовану на розвиток мови та 

мовлення.
володіння основним категоріальним апаратом курсу: мова, мовлення, 

державна мова, національна мова, культура мови, мовний етикет, норма, 
орфоепія, лексика, морфологія, синтаксис, науковий стиль, термін, офіційно- 
діловий стиль, автобіографія, резюме, характеристика, заява, ухвала, наказ, 
розмовний стиль, територіальний та соціальний діалект, художній стиль, 
виражально-зображальні засоби, публіцистичний стиль, есе, стаття, виступ, 
специфіка української літературної мови.

ІІ. Організаційно-методичні рекомендації

Вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. 

Екзамен триває 2 академічні години (120 хвилин).



Виконаний абітурієнтом тест перевіряє та оцінює екзаменаційна комісія.

Під час проведення вступного випробування не допускається користування 
електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими 
матеріалами. У разі використання вступником під час вступного випробування 
сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від 
участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого 
вступника член предметної екзаменаційної комісії вказує причину відсторонення 
та час.

Оцінювання рівня підготовленості вступників з метою конкурсного відбору 
для навчання в ТНУ проводиться у формі тестового контролю: вступник 
отримує бланк із завданнями і бланк для відповідей.

Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні 
випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в 
ТНУ імені В. І. Вернадського за рішенням Приймальної комісії створюються 
особливі умови для проходження вступних випробувань.

Структура екзаменаційного білета

У екзаменаційній роботі використовуються завдання закритої форми.

Завдання закритої форми містять варіанти відповіді, зокрема пропонуються 
такі види:

з однією правильною відповіддю; 
на встановлення відповідності;

Критерії оцінювання письмових відповідей вступників 

на вступному екзамені на навчання за ступенем «Бакалавр»

1. Завдання з однією правильною відповіддю
До кожного з таких завдань пропонується 5 варіантів відповіді, із яких лише 

одна правильна. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно 
позначив варіант відповіді.

У випадку, якщо позначено неправильний варіант відповіді чи позначено 
декілька варіантів (навіть, якщо серед них є правильна відповідь), завдання 
вважається невиконаним.

2. Завдання на вибір декількох правильних відповідей

До кожного з таких завдань пропонується від 6 до 10 відповідей, із яких 
потрібно обрати правильні. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт 
правильно позначив усі варіанти відповіді.



У випадку, якщо позначено не всі варіанти відповідей, завдання вважається 
невиконаним.

3. Завдання на встановлення відповідності

Такі завдання передбачають утворення логічних пар. Вони містять чотири 
питання, до яких додаються п’ять варіантів відповіді.

Розподіл балів за тестові завдання

Тип завдання

Кількість 
балів за 
правильні 
відповідь

Кільк
ість
тестових
завдань

Загальна 
кількість балів

Завдання з однією правильною 
відповіддю

2 40 80

Завдання на вибір декількох 
правильних відповідей 4 10 40

Завдання на встановлення 
відповідності

2 - за кожну 
логічну пару у 

завданні
10 80

Разом 200

Загальна максимальна кількість балів, набрана абітурієнтами при складанні 
Фахового іспиту може складати 200 балів

Загальна мінімальна кількість балів, набрана абітурієнтами при складанні 
Фахового іспиту повинна бути не меншою, ніж 100 балів.

Ш. Зміст програми додаткового фахового випробування 

Українська літературна мова: ґенеза та специфіка

Мова. Розвиток української літературної мови. Мова -  характерний для 
людського суспільства вид знакової діяльності, який полягає у застосуванні 
історично усталених у певній етнічній спільноті артикуляційно-звукових актів 
на позначення явищ об’єктивної дійсності, їх ідеальних відображень у свідомості 
з метою обміну між членами спільноти осмислювальною інформацією шляхом 
механічного звукопису або переведення звукових мовних актів у письмові знаки; 
основний засіб кодифікації всіх видів людської діяльності; форма існування 
людської свідомості.



Дефінітивний апарат: «мова», «державна мова», «літературна мова», «мова 
національної меншини». Джерела та колізії становлення української мови 
(праслов’янська, старослов’янська, давньоруська, церковнослов’янська, 
староукраїнська, новоукраїнська, сучасноукраїнська) та української літературної 
мови (зразки творення, фундатори й реформатори -  І. Котляревський,Т. 
Шевченко). Правописні дискусії (П. Куліш, М. Шашкевич, М. Драгоманов, І. 
Франко).

Форми національної мови: діалект (територіальний -  наріччя, говір, 
говірка; соціальний -  арго, сленг, жаргон, просторіччя) і літературна мова (на 
основі діалектів сучасної Полтавщини та південної Київщини).

Мова і мислення. Мова і суспільство. Вільгельм фон Гумбольдт: «Мова 
народу -  це його дух, і дух народу -  це його мова» .

Взаємозв’язок мови та мислення -  взаємопов’язані види суспільної 
діяльності, співвідношення одиниць (думка, уявлення, поняття; слово, речення). 
Мислення -  найвища форма активного відбиття об'єктивної реальності, 
цілеспрямоване, опосередковане та узагальнене пізнання суттєвих зв'язків і 
стосунків предметів та явищ у різних формах і структурах (поняттях, категоріях, 
теоріях), в яких закріплено й узагальнено пізнавальний та соціально-історичний 
досвід людства. Наочно-образне, практично-дійове та словесно-логічне 
мислення. Збагачення лексичного й фразеологічного складу мови, розширення 
семантики слів.

Мовна ситуація -  становище, пов'язане зі способом задоволення 
комунікативних потреб суспільства за допомогою однієї або кількох мов; форми 
існування мови або сукупності мов у межах певної спільноти. Мовна політика -  
сукупність ідеологічних постулатів і практичних дій, спрямованих на 
регулювання мовних відносин у країні або на розвиток у певному напрямі мовної 
системи; люстро національної самосвідомості. Історичні перипетії українства: 
шовіністична політика окупаційних режимів (русифікація, ополячення), 
маргінальність, комплекс меншовартості, колоніальна свідомість, культурно - 
політичні спорадичні рухи й осередки опору (братства, НТШ, «Просвіта»). 
Законодавче підґрунтя: Закон «Про мови в УРСР» (1989), Конституція України 
(1996; стаття 10).

Мова і мовлення: культура мови. Мовлення -  процес реалізації мовної 
діяльності, єдиний об'єктивний прояв мови, який охоплює усне висловлення 
вголос, промовляння без сприйманої на слух артикуляції, письмову фіксацію 
висловлень у процесі їх формування, тексти. Внутрішнє мовлення -  
використання у процесах розумової діяльності психічних відображень мовних 
знаків (слів і речень) без вимовляння їх уголос і без писемної фіксації; 
супроводжується прихованою артикуляцією мовних звуків, яка піддається 
інструментальній реєстрації; як думання з опорою на образи мовних знаків 
відмежовують від пригадування повної форми якогось суцільного усного чи



писемного тексту і від цілеспрямованого формування у думці нового тексту. 
Мовчання -  форма мовлення.

Культура мови -  рівень володіння нормами усної та писемної літературної 
мови, свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання мовно-виражальних 
засобів залежно від мети й обставин спілкування. Завдання -  виховання навичок 
літературного спілкування, засвоєння і використання літературних норм у 
слововжитку, граматичному оформленні мови, у вимові та наголошуванні, 
неприйняття спотвореної мови або суржику. Мета -  розвиток чуття мови у 
процесі пізнання найкращих художньо-естетичних зразків, засвоєння мовно- 
культурних традицій народу, підвищення рівня національно-мовної свідомості 
індивідів, дбайливого ставлення до рідного слова, усвідомлення його значення 
для розвитку інтелектуальної та духовної культури нації.

Мовний етикет -  усталені мовні звороти, типові формули, які 
використовуються у певних ситуаціях спілкування і відповідають національним 
культурним традиціям соціуму.

Норми української літературної мови

Орфоепічні норми української літературної мови. Мовна норма -  
сукупність мовних засобів, що відповідають системі мови й сприймаються її 
носіями як зразок суспільного спілкування у певний період розвитку мови і 
суспільства; головна категорія культури мови, важливе поняття загальної теорії 
мови. Розрізняють єдино можливі, обов'язкові мовні норми, які відбивають 
характерні ознаки системи мови, і норми літературної мови. Різновиди мовних 
норм: орфоепічні, орфографічні, словотвірні, лексичні, фразеологічні, 
граматичні, стилістичні. Критерії встановлення літературної норми: 
територіальний, або культурно-історичний (основа формування літературної 
мова); загальновизнані зразки і мовна традиція; відповідність системі мови; 
поширеність визначеного явища. Норми української літературної мови склалися 
протягом ХІХ ст. на основі середньонаддніпрянського говору.

Орфоепія -  сукупність вимовних норм літературної мови, що охоплюють 
правила вимови звуків, звукосполучень у мовному потоці, наголошування слів і 
суперсегментні фонетичні явища (інтонування фрази, ритмомелодика); розділ 
мовознавства, що вивчає норми літературної вимови. Орфоепія української мови 
ґрунтується на принципах евфонічності (милозвучності), які потребують 
свідомого ставлення до звукового оформлення літературної мови.

Морфологічні та лексичні норми української літературної мови.
Морфологія -  граматична будова слова; система притаманних мові 
морфологічних одиниць, категорій і форм, а також правил їх функціонування; 
розділ граматики, що вивчає внутрішньо граматичну будову слова і граматичні 
класи слів. Специфіку морфології сучасної української мови становлять:



характер співвідношення словозміни та класифікації морфологічних категорій, 
концентрація граматичних значень і форм навколо іменника і дієслова як 
центральних частин мови, посилення взаємодії між аналітизмом і синтетизмом у 
граматичній структурі. Морфологічні норми щодо іменників (граматичні 
значення -  рід, число, відмінок) та прикметників (ступені порівняння, рід, число, 
відмінок).

Лексика -  сукупність слів, словниковий склад мови загалом або її діалекту, 
а також певної сфери спілкування, стилю мови (побутова, розмовна, професійна, 
ділова, жаргонна тощо), творів письменника чи окремого твору; об'єкт вивчення 
лексикології. Словники -  засіб збирання, опису та систематизації. Лексичні 
норми -  відповідне до змісту й мети висловлювання слововживання. Різновиди 
лексики: нейтральна / емоційно-експресивна, пасивного (архаїзми) / активного 
(оказіоналізми, неологізми) словника; родо-видові відношення (гіпонімія, 
синоніми, антоніми, конверсиви), формально-лексичний принцип (омоніми й 
пароніми); питома (від праслов’янської та власне українська) і запозичена 
(інтернаціоналізми, варваризми, екзотизми).

Синтаксичні норми української літературної мови. Синтаксис -  
граматична будова речень та словосполучень і способи поєднання у них слів, а 
також правила творення й функціонування речень і словосполучень; розділ 
граматики, який вивчає граматичну будову речень і словосполучень, їхні типи, 
функції та особливості вживання, роль у них слова.

Синтаксичні норми -  відповідність синтаксичних одиниць вимогам 
різнотипних синтаксичних структур. Критерії нормативності: територіальний, 
естетичний, статистичний. Нормативність конструкцій у способах зв’язку між 
словами: узгодження -  узгодження означень з опорними складниками (іменники 
-  запозичені, абревіатури, прикладки), керування (дієслівне -  прийменникове / 
безприйменникове; іменники з дієсловами руху та перехідними дієсловами; 
прикметникове -  нормативне, варіантне, ненормативне); конструювання 
простих і складних речень, конструювання речень з однорідними членами, 
дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами; координація форм 
присудка з різними типами підметів, вживання сполучних засобів між 
предикативними частинами складносурядних і складнопідрядних речень.

Українська літературна мова: стилістика

Стилі. Слово і контекст. Науковий стиль. Стиль -  різновид, видозміна 
літературної мови; манера мовного вираження у різних сферах, умовах, формах 
(усній та писемній) спілкування; мистецтво слова. Функціонуючи у різних 
сферах суспільного життя, мова набуває типових стильових ознак -  колективно 
усвідомлені різновиди мови, що об'єднують мовні одиниці за їх функціональним 
призначенням у певні структури, становлять систему функціональних (або



структурно-функціональних) стилів, що розрізняються кількісними показниками 
вживаних мовно-структурних одиниць, а також функціями, які вони виконують 
у конкретних текстах. Контекст -  мовне оточення або ситуація, в яких 
уживається лінгвістична одиниця; мовленнєва ситуація, культурно-історичний 
чинник, які істотно впливають на розуміння мовної одиниці.

Науковий стиль -  функціональний різновид літературної мови, що 
використовується з пізнавально-інформативною метою в галузі науки та освіти. 
Риси: орієнтація на книжну лексику, логічний виклад інформації, застосування 
класифікаційного підходу до опису наукових об'єктів, використання абстрактних 
понять, формулювання дефініцій. Оформлення тексту: членування на розділи, 
підрозділи, параграфи, введення формул, діаграм, причиново-наслідкові зв'язки 
у складних розгорнених реченнях; у лексиці -  наявність термінології, 
функціональна однозначність слова; у морфології -  узагальнене значення 
граматичної форми однини іменників, за якою стоїть не окремий предмет, а 
поняття про клас предметів; у словотворенні -  стильова визначеність 
абстрактних іменників; у синтаксисі -  використання іменників у дієслівній 
функції як іменних частин складеного присудка.

Публіцистичний стиль. Публіцистичний стиль -  функціональний стиль 
літературної мови, що використовується у ЗМІ; емоційно забарвлена, піднесена 
мова з ознаками вольової цінності («ораторський стиль») добір лексичних 
синонімів (заряд високого, небуденного вислову), що протистоїть нейтральним 
формам вираження. Риси: чіткий виклад, орієнтир на швидке сприймання 
повідомлень, стислість і зрозумілість інформації, використання заперечних 
конструкцій у функції ствердження, варіювання часовими формами дієслова для 
підкреслення образності опису, розповіді, вживання повторів (лексичних, 
лексико-граматичних), інверсія та інші фігури мови, які виконують афективну 
функцію; вибір мовних засобів детермінований метою -  емоційний вплив на 
реципієнта.

Мова преси -  жанровий різновид публіцистичного стилю, що 
використовується в засобах масової інформації та виконує інформативну 
функцію; орієнтується на загально-літературні норми; продукує соціальні й 
мовні стереотипи, залучає мовні кліше як форми швидкої подачі / сприймання 
інформації. Мова телебачення і радіо -  жанровий різновид, що реалізується в 
усній формі літературної мови за допомогою технічних засобів передачі 
інформації. Ознаки: усна природа інформації, використання монологів і діалогів, 
чергування підготовленого та спонтанного мовлення, відображення суспільного 
становища української літературної мови і водночас вплив на поширення мовно- 
літературних норм, вироблення стильових різновидів розмовної літературної 
мови.

Офіційно-діловий стиль. Офіційно-діловий стиль -  функціональний 
різновид літературної мови, що використовується в офіційному спілкуванні (між



установами, особою та установою, між посадовими особами, у ділових 
взаєминах); послуговується формулами, мовними і текстовими стандартами, 
штампами, кліше, стереотипами, які полегшують, уніфікують ділову мову, 
сприяють використанню технічних засобів; стиль державних документів (указів, 
договорів, законів, кодексів, актів). Належить до виразно об'єктивних стилів, 
вирізняється найвищою мірою книжності, вольовою модальністю, що 
виявляється у наказовості, проханні, розпорядженні, приписуванні певних дій, 
високою частотою вживання абстрактних іменників, що мають термінологічне 
значення; не особовим характером дієслівних форм, у жанрі інструкцій 
переважають інфінітивні дієслівні форми.

Генологічні різновиди: документальні жанри (наказ, протокол, ухвала, 
заява, угода), інформативно-ознайомлювальні жанри (інформація, інструкція), 
власне інформативні жанри (оголошення, письмова інформація).

Художній стиль. Розмовний стиль. Художній стиль, художня мова, мова 
художньої літератури -  функціональний різновид літературної мови, що 
відтворює дійсність через конкретно-чуттєві образи; виконує естетичну 
функцію, що передбачає зв'язок між тим, хто створює художній світ, і тим, хто 
його сприймає; розкриває потенційні можливості національної мови, які завдяки 
довершеності мовного матеріалу, його незвичності, оригінальності, художньої 
доцільності досягають ефективного емоційно-естетичного впливу на читача, 
розвивають його мовний смак; узагальнення прийомів і засобів створення 
художньої образності. До екстралінгвістичних чинників належать естетичні, 
соціальні, психічні засади мовно-художньої творчості; особливий спосіб 
мислення, створення мовної картини світу. Різновиди: ідіостиль, стиль доби, 
стиль твору, функціональний стиль.

Розмовний стиль / розмовна мова -  особливий різновид літературної мови, 
яким послуговуються мовці в щоденному неофіційному спілкуванні. Риси: 
наддіалектні, загальнонаціональні ознаки і регіональні особливості 
(«культурний діалект»); вживання розмовної лексики і фразеології, домінування 
коротких, простих синтаксичних конструкцій, експресивне інтонування фраз, 
усна форма вираження, жести, міміка, спонтанність, невимушеність, швидкість 
реагування, імпровізація, емоційність, орієнтованість на слухача і на ситуацію.
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