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Вступ 

Українська мова є державною мовою України. Досконале володіння 
державною мовою є важливою умовою формування кваліфікованого 
молодшого спеціаліста, становлення його високодуховного, національно 
зорієнтованого світогляду як запоруки професійної кар’єри, передумови 
формування фахової компетенції.  

Програму вступного випробування з української мови складено для осіб, 
які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за 
спеціальностями «Секретар-друкарка», «Оброблювач інформаційного 
матеріалу», «Коректор(коригування текстів)», «Оператор комп’ютерної 
верстки», «Оператор комп’ютерного набору» і можуть здобувати освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста спеціальності «Видавнича 
справа та редагування». 

Матеріал програми розподілено за такими розділами: «Фонетика і 
орфографія», «Лексика», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», 
«Синтаксис і пунктуація», «Стилістика». 

 
№ 
з/п Назва розділу, теми 

1. ФОНЕТИКА І ОРФОГРАФІЯ 
1.1 Загальна характеристика звукового складу мови. Звуки і букви української мови. 

Вимова та написання дзвінких і глухих приголосних. Принципи українського 
правопису. 

1.2 Особливості української орфоепії. 
1.3 Зміни приголосних при словотворенні. Спрощення у групах приголосних.  
1.4 Чергування голосних і приголосних. 
1.5 Правила вживання апострофа і м’якого знака. Буквосполучення йо, ьо 
1.6 Подвоєння і подовження приголосних: подовження м’яких приголосних; 

подвоєння приголосних внаслідок їх збігу; написання нн у прикметниках і 
похідних словах. 

1.7 Правопис ненаголошених е, и у словах (загальні правила). Ненаголошені е, и у 
суфіксах та префіксах. 

1.8 Правопис іншомовних слів: подвоєння приголосних в іншомовних словах; м’який 
знак і апостроф в іншомовних словах; написання і, и в іншомовних словах. 

1.9 Правила передачі російських прізвищ українською мовою 
1.10 Правопис складних слів (загальні правила). Правопис складних іменників і 

прикметників. Правопис складних числівників, займенників і прислівників. 
1.11 Прикладки, їх правопис 
1.12 Правопис власних назв. 
1.13 Загальні та технічні правила переносу. 
2. ЛЕКСИКА 
2.1 Лексичне значення слова. Власне українські та іншомовні слова. 
2.2 Однозначні й багатозначні слова. Пряме й переносне значення слів. 
2.3 Омоніми, синоніми, антоніми і пароніми. З’ясування значень слів-синонімів та 

слів-паронімів. Складні випадки слововживання.  
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2.4 Фразеологічна система української мови. Значення фразеологізмів, їх роль у тексті. 
2.5 Загальновживана лексика. Професіоналізми, діалектизми, терміни. 
2.6 Застаріла лексика (історизми, архаїзми). Неологізми. 
3.  БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР 
3.1 Значущі частини слова. Морфемний розбір слів. 
3.2 Основні способи словотворення української мови. 
4. МОРФОЛОГІЯ 
4.1 Самостійні та службові частини мови. Принципи поділу слів за частинами мови. 
4.2 Іменник. Поділ іменників на відміни. Особливості відмінювання іменників. 

Закінчення іменників другої відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини. 
Особливості відмінювання чоловічих та жіночих прізвищ та імен по батькові. 

4.3 Лексичні та граматичні категорії іменника 
4.4 Прикметник як частина мови. Особливості творення вищого і найвищого ступенів 

порівняння. 
4.5 Якісні, відносні та присвійні прикметники. Прикметники твердої та м’якої груп. 

Відмінювання прикметників.  
4.6 Займенник як частина мови. Особливості правопису та відмінювання займенників. 
4.7 Числівник як частина мови. Правопис числівників. Відмінювання кількісних та 

порядкових числівників. 
4.8 Зв’язок числівників з іменниками 
4.9 Дієслово як частина мови. Дієвідмінювання дієслів дійсного способу. Чергування 

приголосних при дієвідмінюванні. Дієприкметник і дієприслівник як особливі 
форми дієслова. 

4.10 Основні граматичні категорії дієслова 
4.11 Прислівник як частина мови. Правопис прислівників. Омонімія прислівників і 

прийменникових сполук. 
4.12 Службові частини мови — прийменник, сполучник і частка, їх правопис. 

Правопис часток не, ні з різними частинами мови. 
4.13 Основні функціональні особливості службових частин мови 
5. СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ 
5.1 Основні синтаксичні одиниці — словосполучення і речення. Головні та другорядні 

члени речення. Типи підмета і присудка.  
Тире в простому реченні. 

5.2 Класифікація речень за різними ознаками. Синтаксичний розбір речення 
5.3 Система розділових знаків. Віддільні та видільні розділові знаки. Інтонація при 

різних розділових знаках. 
5.4 Поняття про однорідні члени речення. Розділові знаки у реченнях з однорідними 

членами. Узагальнювальні слова, розділові знаки при них. 
5.5 Однорідні та неоднорідні означення 
5.6 Поняття про відокремлені члени речення. Відокремлення означень, прикладок, 

додатків і обставин. Відокремлені уточнювальні члени речення. 
5.7 Розділові знаки у реченнях зі словами як, мов, наче тощо. 
5.8  Слова, синтаксично не пов’язані з членами речення — звертання, вставні слова, 
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вставлені конструкції, слова-речення та вигуки. 
Розділові знаки у реченнях з внесеннями. 

5.9 Загальна характеристика складних речень. Види складносурядних і 
складнопідрядних речень. 
Розділові знаки у складному сполучниковому реченні. 

5.10 Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні. 
5.11 Багатокомпонентні складні речення. Складнопідрядні речення з кількома 

підрядними. 
5.12 Розділові знаки у реченнях з прямою мовою. Правила передачі прямої мови 

непрямою. 
6. СТИЛІСТИКА 
6.1 Стилі сучасної української літературної мови. Характерні ознаки та мовні засоби 

функціональних стилів.  
6.2 Типові помилки усного і писемного мовлення, способи їх усунення. 

 

 

Критерії оцінювання 

При вступі до Львівського поліграфічного коледжу УАД фахові 

випробування у формі тестування проводяться для осіб, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника. 

Кожен варіант завдання складається з 15 тестів. 

Відповідно до правил прийому до Львівського поліграфічного коледжу 

УАД оцінювання знань на фахових випробуваннях з кожної дисципліни 

здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. 

Тестові завдання оцінюються за такою системою:  

• Правильні відповіді на 1–10 питання оцінюються 10 (десятьма) балами, 

а на 11–15 питання — 20 (двадцятьма) балами. 

• За  кожне виправлення у тестових завданнях знімається два бали.  

 

Тривалість тестування – 1 астрономічна година. 
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