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Програма вступного екзамену з української мови та літератури містить 

основні вимоги до знань та умінь абітурієнтів, які вступають на основі повної 

загальної середньої освіти. 

Вступний іспит проводиться для осіб, у яких є захворювання, зазначені у 

Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження 

громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 

25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 

07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє 

незалежне оцінювання. для осіб, звільнених з військової служби (у т.ч. 

демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову 

службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному 

відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами 

України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ЗМІСТ 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА .................................................................................. 4 

1. ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ................................................................... 5 

2. ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ..................................................... 11 

3. ПРЕДМЕТНІ УМІННЯ ТА НАВИЧКИ АБІТУРІЄНТІВ .................................... 13 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ ............................... 17 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ................................................... 18 

Додаток 1 ................................................................................................................ 21 

Додаток 2 ................................................................................................................ 26 

 



4 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму з української мови та літератури розроблено з урахуванням таких 

документів, як: 

1. Рідна мова. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-11 

класи (Затверджено Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-3580 від 

22.08.2001 р.).  

2. Українська мова. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з 

російською мовою навчання. 5-11 класи (Затверджено Міністерством освіти і 

науки України, лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.).  

3. Українська мова. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з 

румунською мовою навчання. 5-11 класи (Затверджено Міністерством освіти і 

науки України, лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.).  

4. Українська мова. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з 

угорською мовою навчання. 5-11 класи (Затверджено Міністерством освіти і 

науки України, лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.).  

5. Українська література. 5-11 класи: Програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів з українською і російською мовою навчання (Затверджено 

Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.).  

6. Українська література. 5-11 класи: Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів з українською і російською мовою навчання (Затверджено 

Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-2444 від 23.07.2002 р.).  

7. Українська мова і література. Програма зовнішнього незалежного 

оцінювання (Наказ Міністерства освіти і науки України 01.10.2014 р. № 1121). 

Програма розділена на два основних розділи, а саме: «Програма з 

української мови» та «Програма з української літератури». 

Також містить вимоги до абітурієнтів, критерії оцінювання знань, список 

рекомендованої літератури та зразок екзаменаційного білета. 

Вступний екзамен з української мови і літератури проводиться у письмовій 

формі і складається з 29-ти тестових завдань та власного висловлювання. 

На виконання завдань з української мови і літератури відведиться 180 

хвилин. Відповіді вносяться у відповідний бланк. 

Характеристика завдань з української мови і літератури 

1. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного 

завдання пропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний.  

2. Тестові завдання з кількома варіантами відповідей.  

3. Виконання тестових завдань до запропонованого тексту. 

4. Завдання на встановлення відповідностей.  

5. Завдання з розгорнутою відповіддю (власне висловлювання). 
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1. ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

1. Фонетика 

Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови. Голосні й 

приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позначення звуків 

мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення 

букв я, ю, є, ї, щ. Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й ненаголошені 

склади. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Основні 

випадки чергування у-в, і-й. 

 

2. Лексикологія. Фразеологія 

Лексикологія як учення про слово. Ознаки слова як мовної одиниці. 

Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне 

значення слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Лексика української мови за 

походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. 

Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. 

Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання. Застарілі й 

нові слова (неологізми). Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. Поняття про 

стійкі сполуки слів і вирази. 

Фразеологізми. Приказки, прислів’я, афоризми. 

 

3. Будова слова. Словотвір 

Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, 

префікс, суфікс, закінчення. Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основа 

похідна й непохідна. Основні способи словотворення в українській мові: 

префіксальний, префіксально-суфіксальний, суфіксальний, безсуфіксальний, 

складання слів або основ, перехід з однієї частини мови в іншу. Складні слова. 

Способи їх творення. Сполучні голосні [о], [е] у складних словах. 

 

4. Морфологія 

4.1. Іменник 

Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови. Іменник як 

частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники власні 

та загальні, істоти й неістоти. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. 

Іменники спільного роду. Число іменників. Іменники, що вживаються в обох 

числових формах. Іменники, що мають лише форму однини або лише форму 

множини. Відмінки іменників. Відміни іменників: перша, друга, третя, четверта. 

Поділ іменників першої та другої відмін на групи. Особливості вживання та 

написання відмінкових форм. Букви -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників другої 
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відміни. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини. 

Невідмінювані іменники в українській мові. Написання і відмінювання чоловічих 

і жіночих імен по батькові. 

 

4.2. Прикметник 

Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні та присвійні. Якісні 

прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, 

способи їх творення (проста й складена форми). Зміни приголосних при творенні 

ступенів порівняння прикметників. Особливості відмінювання прикметників 

(тверда й м’яка групи). 

 

4.3. Числівник 

Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Розряди числівників за значенням: кількісні (на позначення цілих чисел, 

дробові, збірні) й порядкові. Групи числівників за будовою: прості, складні  й 

складені. Типи відмінювання кількісних числівників: 

1) один, одна; 

2) два, три, чотири; 

3) від п’яти до двадцяти, тридцять, п’ятдесят … вісімдесят; 

4) сорок, дев’яносто, сто; 

5) двісті – дев’ятсот; 

6) нуль, тисяча, мільйон, мільярд; 

7) збірні; 

8) дробові. 

Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. 

 

4.4. Займенник 

Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Співвіднесеність займенників з іменниками, прикметниками й 

числівниками. Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, 

вказівні, означальні, питальні, відносні, неозначені, заперечні Особливості їх 

відмінювання. Творення й правопис неозначених і заперечних займенників. 

 

4.5. Дієслово 

Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні 

(інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то). Безособові дієслова. Види дієслів: 

доконаний і недоконаний. Творення видових форм. Часи дієслова: минулий, 
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теперішній, майбутній. Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Творення 

форм умовного та наказового способів дієслів. Словозміна дієслів І та II 

дієвідміни. Особові та числові форми дієслів (теперішнього та майбутнього часу й 

наказового способу). Родові та числові форми дієслів (минулого часу й умовного 

способу). Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та 

майбутнього часу. 

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних 

і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Відмінювання 

дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на -но, -то. 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, їх творення. 

Дієприслівниковий зворот. 

 

4.6. Прислівник 

Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння  прислівників: 

вищий і найвищий. Зміни приголосних при творенні прислівників вищого та 

найвищого ступенів. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від  

прикметників і дієприкметників. Написання прислівників разом і через дефіс. 

 

4.7. Службові частини мови 

Прийменник як службова частина мови. Групи прийменників за 

походженням: непохідні (первинні) й похідні (вторинні, утворені від інших слів). 

Групи прийменників за будовою: прості, складні й складені. Зв’язок прийменника 

з непрямими відмінками іменника. 

Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і 

синтаксичною роллю: сурядні (єднальні, протиставні, розділові) й підрядні 

(часові, причинові, умовні, способу дії, мети, допустові, порівняльні, з’ясувальні, 

наслідкові). Групи сполучників за вживанням (одиничні, парні, повторювані) та за 

будовою (прості, складні, складені). 

Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: 

формотворчі, словотворчі, модальні. 

 

4.8. Вигук 

Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням: непохідні й похідні. 

Значення вигуків. Звуконаслідувальні слова. 

 

5. Синтаксис 
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5.1. Словосполучення 

Завдання синтаксису. Словосполучення й речення як основні одиниці 

синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного 

речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Типи словосполучень за 

морфологічним вираженням головного слова. Словосполучення непоширені й 

поширені. 

5.2. Речення 

Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. 

Порядок слів у реченні. Види речень у сучасній українській мові: за метою 

висловлювання (розповідні, питальні й спонукальні); за емоційним забарвленням 

(окличні й неокличні); за будовою (прості й складні); за складом граматичної 

основи (двоскладні й односкладні); за наявністю чи відсутністю другорядних 

членів (непоширені й поширені); за наявністю необхідних членів речення (повні й 

неповні); за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів (однорідних 

членів речення, вставних слів, словосполучень, речень, відокремлених членів 

речення, звертання). 

5.2.1. Просте двоскладне речення 

Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Особливості 

узгодження присудка з підметом. Способи вираження підмета. Типи присудків: 

простий і складений (іменний і дієслівний). Способи їх вираження 

5.2.2. Другорядні члени речення у двоскладному та односкладному реченні 

Означення узгоджене й неузгоджене. Прикладка як різновид означення. 

Додаток. Типи обставин за значенням. Способи вираження означень, додатків, 

обставин. Порівняльний зворот. Функції порівняльного звороту в реченні 

(обставина способу дії, присудок). 

5.2.3. Односкладні речення 

Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за 

способом вираження та значенням головного члена: односкладні речення з 

головним членом у формі присудка (означено-особові, неозначено-особові, 

узагальнено-особові, безособові) та односкладні речення з головним членом у 

формі підмета (називні). Способи вираження головних членів односкладних 

речень. Розділові знаки в односкладному реченні. 

5.2.4. Речення з однорідними членами 

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Речення зі 

звертанням. Звертання непоширені й поширені. Речення зі вставними словами, 

словосполученнями, реченнями, їх значення. Речення з відокремленими членами. 

Відокремлені означення, прикладки – непоширені й поширені. Відокремлені 

додатки, обставини. Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки в 

реченні з однорідними членами. 



9 

 

5.2.5. Складне речення 

Ознаки складного речення. Засоби зв’язку простих речень у складному: 

1) інтонація й сполучники або сполучні слова; 

2) інтонація 

Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: сполучникові й 

безсполучникові. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного 

речення. 

5.2.5.1. Складносурядне речення 

Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні. 

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки в 

складносурядному реченні. 

5.2.5.2. Складнопідрядне речення 

Складнопідрядне речення, його будова. Головне й підрядне речення. 

Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку у складнопідрядному 

реченні. Основні види підрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні 

(місця, часу, способу дії та ступеня, порівняльні, причини, наслідкові, мети, 

умовні, допустові). Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх типи за 

характером зв’язку між частинами: 

1) складнопідрядні речення з послідовною підрядністю; 

2) складнопідрядні речення з однорідною підрядністю; 

3) складнопідрядні речення з неоднорідною підрядністю. 

5.2.5.3. Складне безсполучникове речення 

Типи безсполучникових складних речень за характером смислових 

відношень між складовими частинами-реченнями: 

1) з однорідними частинами-реченнями (рівноправними); 

2) з неоднорідними частинами (пояснюваною і пояснювальною). 

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. 

5.2.5.4. Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового 

звязку 

Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового 

зв’язку. 

5.3. Способи відтворення чужлого мовлення 

Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Слова автора. Заміна 

прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог. 

 

6. Стилістика 

Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, 

публіцистичний), їх основні ознаки, функції. 
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7. Орфоепія 

Відображення вимови голосних (наголошених і ненаголошених) через 

фонетичну транскрипцію. 

Відображення вимови приголосних звуків: 

1) [дж], [дз], [дз′]; 

2) [ґ]; 

3) [ж], [ч], [ш], [дж]; 

4) груп приголосних (уподібнення, спрощення); 

5) м’яких приголосних; 

6) подовжених приголосних. 

Вимова слів з апострофом. 

 

8. Орфографія 

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях 

слів. Спрощення в групах приголосних. Сполучення йо, ьо. Правила вживання 

м’якого знака. Правила вживання апострофа. Подвоєння букв на позначення 

подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків. Правопис 

префіксів і суфіксів. Позначення чергування приголосних звуків на письмі. 

Правопис великої літери. Лапки у власних назвах. Написання слів іншомовного 

походження. Основні правила переносу слів з рядка в рядок. Написання складних 

слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих 

і жіночих імен по батькові, прізвищ. Правопис відмінкових закінчень іменників, 

прикметників. Правопис  н та нн у прикметниках і дієприкметниках,  не з різними 

частинами мови. Особливості написання числівників. Написання окремо 

(сполучень прислівникового типу), разом і через дефіс (прислівників, службових 

частин мови, вигуків). 

 

9. Розвиток мовлення 

Загальне уявлення про спілкування й мовлення; види мовленнєвої 

діяльності; адресант і адресат мовлення; монологічне й діалогічне мовлення; усне 

й писемне мовлення; основні правила спілкування. Тема й основна думка 

висловлювання. Вимоги до мовлення (змістовність, логічна послідовність, 

багатство, точність, виразність, доречність, правильність). Текст, поділ тексту на 

абзаци, мікротеми. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. Типи мовлення 

(розповідь, опис, роздум). Структура тексту типу розповіді, опису, роздуму. 
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2. ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Усна народна творчість 

Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових та родинно-

побутових пісень.  

Пісні Марусі Чурай. «Віють вітри», «За світ встали козаченьки»  

Історичні пісні. «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то Хміль». 

Тематика, образи, зміст народних дум і балад.  

«Дума про Марусю Богуславку». Балада «Бондарівна». 

 

2. Давня українська література 

«Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги, 

про напад хозарів) 

«Слово про похід Ігорів»  

Григорій Сковорода. «De libertate», «Всякому місту – звичай і права», «Бджола та 

Шершень», афоризми. 

 

3. Література кінця XVIII — початку XX ст. 

Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка»  

Г. Квітка-Основ’яненко. «Маруся»  

Тарас Шевченко. «До Основ’яненка», «Катерина», «Гайдамаки», «Кавказ», «Сон» 

(«У всякого своя доля), «І мертвим, і живим, і ненарожденним…», «Заповіт», 

«Мені однаково»  

Пантелеймон Куліш. «Чорна рада»  

Марко Вовчок. «Максим Гримач»  

Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я»  

Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

Іван Карпенко-Карий. «Мартин Боруля»  

Іван Франко. «Гімн», «Чого являєшся мені у сні», «Мойсей»  

 

4. Література ХХ століття 

Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків», «Intermezzo»  

Ольга Кобилянська. «Земля»  

Леся Українка. «Contra spem spero!», «Лісова пісня»  

Василь Стефаник. «Камінний хрест»  

Микола Вороний. «Блакитна Панна»  

Олександр Олесь. «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..»  

Володимир Винниченко. «Момент»  
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Павло Тичина. «О панно Інно», «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа 

шелестить…»  

Максим Рильський «Молюсь і вірю…»  

Микола Хвильовий. «Я (Романтика)»  

Юрій Яновський. «Подвійне коло», «Шаланда в морі»  

Володимир Сосюра. «Любіть Україну»  

Валер’ян Підмогильний. «Місто»  

Остап Вишня. «Моя автобіографія», «Сом»  

Микола Куліш. «Мина Мазайло»  

Богдан-Ігор Антонич. «Різдво»  

Олександр Довженко. «Україна в огні», «Зачарована Десна»  

Андрій Малишко «Пісня про рушник»  

Василь Симоненко. «Лебеді материнства»  

Олесь Гончар. «За мить щастя»  

Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном»  

Василь Стус. «Як добре те, що смерті не боюсь я», «О земле втрачена, явися!..» 

Іван Драч. «Балада про соняшник»  

Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать», «Українське альфреско», 

«Маруся Чурай»  

 

5. Твори українських письменників-емігрантів 

Іван Багряний. «Тигролови»  

Євген Маланюк. «Стилет чи стилос?» 

 

6. Сучасний літературний процес 

Загальний огляд, основні тенденції.  

Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, "Нова дегенерація", "Пропала грамота", 

"ЛуГоСад").  

Творчість Ю. Андруховича, О. Забужко, І. Римарука.  

Утворення АУП (Асоціації українських письменників).  

Література елітарна і масова.  

Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси. 

Сучасні часописи та альманахи. 
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3. ПРЕДМЕТНІ УМІННЯ ТА НАВИЧКИ АБІТУРІЄНТІВ 

 

З української мови абітурієнт повинен: 

- визначати в словах голосні, тверді і м’які, дзвінкі й глухі приголосні, 

ненаголошені й наголошені голосні; ділити слово на склади; визначати звукове 

значення букв у слові. Визначати місце букв в алфавіті, розташовувати слова за 

алфавітом; розпізнавати явища уподібнення приголосних звуків, спрощення в 

групах приголосних, основні випадки чергування голосних і приголосних звуків, 

чергування у-в, і-й; 

- пояснювати лексичні значення слів; добирати до слів синоніми й 

антоніми та використовувати їх у мовленні; вживати слова в переносному 

значенні. Знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні вивчені групи 

слів; пояснювати значення фразеологізмів, приказок, прислів’їв, крилатих 

висловів, правильно й комунікативно доцільно використовувати їх у мовленні; 

- відділяти закінчення слів від основи, членувати основу на значущі 

частини, добирати спільнокореневі слова, слова з однаковими префіксами й 

суфіксами; розрізняти форми слова й спільнокореневі слова, правильно вживати 

їх у мовленні; визначати спосіб творення слів; 

- розпізнавати іменники, визначати їх загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль, належність іменників до певної групи за їх лексичним 

значенням, уживаністю в мовленні; визначати основні способи творення 

іменників; правильно відмінювати іменники, відрізняти правильні форми 

іменників від помилкових; використовувати іменники в мовленні, 

послуговуючись їх виражальними можливостями; 

- розпізнавати прикметники, визначати їх загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль; розряди прикметників за значенням; ступені 

порівняння якісних прикметників; основні способи творення відносних і 

присвійних прикметників; відмінювання прикметників; відрізняти правильні 

форми прикметників від помилкових; 

- розпізнавати числівники, визначати їхнє загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль, розряди числівників за значенням, основні способи їх 

творення, відмінювання; відрізняти правильні форми числівників від помилкових; 

добирати потрібні форми числівників і використовувати їх у мовленні; визначати 

сполучуваність числівників з іменниками; 

- розпізнавати займенники, визначати їх загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль, розряди займенників за значенням, основні способи їх 

творення, відмінювання; відрізняти правильні форми займенників від 
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помилкових, правильно добирати потрібні форми займенників і використовувати 

їх у мовленні. Особливості вживання займенників у мовленні; 

- розпізнавати дієслова, особливі форми дієслова, безособові дієслова; 

визначати загальне значення дієслова, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, 

часи й способи дієслів, дієвідміни, особливості словозміни  кожної дієвідміни; 

використовувати один час і спосіб у значенні іншого; основні способи творення 

дієслів, зокрема видових форм, форм майбутнього часу недоконаного виду, форм 

умовного та наказового способу дієслів; відрізняти правильні форми дієслів від 

помилкових. Розпізнавати дієприкметники (зокрема відрізняти їх від 

дієприслівників), визначати їх загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксичну роль, особливості творення, відмінювання; відрізняти правильні 

форми дієприкметників від помилкових; добирати й комунікативно доцільно 

використовувати дієприкметники та дієприкметникові звороти в мовленні. 

Особливості вживання активних дієприкметників у мовленні. Розпізнавати 

дієприслівники, визначати їх загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксичну роль, основні способи їх творення; відрізняти правильні форми 

дієприслівників від помилкових; правильно будувати речення з 

дієприслівниковими зворотами; 

- розпізнавати прислівники, визначати їх загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль, розряди прислівників за значенням, ступені порівняння 

прислівників, основні способи творення прислівників; відрізняти правильні 

форми прислівників від помилкових; добирати й комунікативно доцільно 

використовувати прислівники в мовленні; 

- розпізнавати прийменники, визначати їх морфологічні ознаки, групи 

прийменників за походженням і за будовою; правильно й комунікативно доцільно 

використовувати форми прийменників у мовленні  Розпізнавати сполучники, 

визначати групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю, за вживанням і 

будовою; правильно й комунікативно доцільно використовувати сполучники в 

мовленні  Розпізнавати частки, визначати групи часток за значенням і вживанням; 

правильно й комунікативно доцільно використовувати частки в мовленні;  

- розпізнавати вигуки, визначати групи вигуків за походженням; правильно 

й комунікативно доцільно використовувати вигуки в мовленні; 

- розпізнавати словосполучення й речення, сурядний і підрядний зв’язок 

між словами й реченнями; визначати головне й залежне слово в підрядному 

словосполученні; визначати поширені й непоширені словосполучення, типи 

словосполучень за способами вираження головного слова; 

- розрізняти речення різних видів: за метою висловлювання, за емоційним 

забарвленням, за складом граматичної основи, за наявністю чи відсутністю 

другорядних членів, за наявністю необхідних членів речення, за будовою, за 
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наявністю чи відсутністю однорідних членів речення, вставних слів, 

словосполучень, речень, відокремлених членів речення, звертання; 

- визначати структуру простого двоскладного речення, способи вираження 

підмета й присудка (простого й складеного), особливості узгодження присудка з 

підметом. Уміти правильно й комунікативно доцільно використовувати прості 

речення; 

- розпізнавати види другорядних членів та їх типи й різновиди, визначати 

способи вираження означень, додатків, обставин, роль порівняльного звороту; 

правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості 

другорядних членів речення в мовленні; 

- розпізнавати типи односкладних речень, визначати особливості кожного з 

типів; правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні 

можливості односкладних речень у власному мовленні; 

- розпізнавати просте речення з однорідними членами, звертаннями, 

вставними словами, словосполученнями, реченнями, відокремленими членами 

(означеннями, прикладками, додатками, обставинами), зокрема уточнювальними, 

та правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості 

таких речень у мовленні; 

- розпізнавати складні речення різних типів, визначати їх структуру, види й 

засоби зв’язку між простими реченнями. Добирати й конструювати складні 

речення, що оптимально відповідають конкретній комунікативній мет; 

- розпізнавати складносурядні речення, визначати смислові зв’язки між 

частинами складносурядного речення; комунікативно доцільно використовувати 

його виражальні можливості в мовленні;  

- розпізнавати складнопідрядні речення, визначати їх будову, зокрема 

складнопідрядних речень з кількома підрядними, уміти відображати її в схемі 

складнопідрядного речення; визначати основні види підрядних речень, типи 

складнопідрядних речень за характером зв’язку між частинами. Правильно й 

комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості 

складнопідрядних речень різних типів у процесі спілкування; 

- розпізнавати безсполучникові складні речення; визначати смислові 

відношення між їх частинами-реченнями (однорідними й неоднорідними), 

особливості інтонації безсполучникових складних речень. Правильно й 

комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості 

безсполучникових складних речень у мовленні; 

- визначати структуру складних речень з різними видами сполучникового й 

безсполучникового зв’язку; правильно й комунікативно доцільно 

використовувати виражальні можливості речень цього типу в мовленні; 
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- визначати в реченні з прямою мовою слова автора й пряму мову, речення 

з непрямою мовою; замінювати пряму мову непрямою; правильно й доцільно 

використовувати в тексті пряму мову й цитати; 

- розпізнавати стилі мовлення, визначати особливості кожного з них. Уміти 

користуватися різноманітними виражальними засобами української мови в 

процесі спілкування для оптимального досягнення мети спілкування; 

- визначати особливості вимови голосних і приголосних звуків, 

наголошувати слова відповідно до орфоепічних норм; 

- розпізнавати вивчені орфограми й пояснювати їх за допомогою правил; 

правильно писати слова з вивченими орфограмами, знаходити й виправляти 

орфографічні помилки на вивчені правила; 

- уважно читати, усвідомлювати й запам’ятовувати зміст прочитаного, 

диференціюючи в ньому головне та другорядне. Критично оцінювати прочитане. 

Будувати письмове висловлювання, логічно викладаючи зміст, підпорядковуючи 

його темі й основній думці, задуму, обраному стилю та типу мовлення, досягати 

визначеної комунікативної мети. Знаходити й виправляти похибки та помилки в 

змісті, побудові й мовному оформленні власних висловлювань, спираючись на 

засвоєні знання. 

 

З української літератури абітурієнт повинен: 

- уміти аналізувати літературний твір чи його уривок. Розрізняти види і 

жанри усної творчості. Розрізняти і називати різновиди календарно-обрядових 

пісень. Аналізувати зміст, образи, настрої суспільно-побутових і родинно-

побутових пісень. Визначати провідні мотиви історичних пісень, характеризувати 

образи героїв їх – історичних осіб; 

- визначати тематику й художні особливості балад і дум, пісень Марусі 

Чурай; 

- виділяти у фольклорних творах анафори, рефрени, постійні епітети, 

персоніфікацію, символи, гіперболу, визначати їхню художню роль; 

- знати основні теоретико-літературні поняття: художній образ, прототип; 

тема, ідея, мотив художнього твору; проблематика та конфлікт у художньому 

творі; сюжет і композиція літературного твору; позасюжетні елементи; 

сентименталізм, романтизм, реалізм, їхні ознаки; епос, новела, оповідання, 

повість, роман, різновиди повісті та роману; лірика, сонет, гімн, послання, поема, 

тематичні різновиди лірики; драма, комедія, трагікомедія, власне драма, містерія, 

драма-феєрія; поетичний синтаксис (інверсія, тавтологія, антитеза, анафора, 

епіформа, паралелізм); риторичні звертання і запитання, алітерація, асонанс; 

різновиди роману (роман у новелах, роман у віршах); кіноповість; усмішка. 



17 

 

- знати та вміти визначати в літературному творі тропи: епітет, порівняння; 

метафору, алегорію, гіперболу; метонімію, оксиморон; 

- знати характерні риси бароко, сентименталізму, реалізму, українського 

модернізму, постмодернізму; модерністські напрями та течії: імпресіонізм, 

неоромантизм, експресіонізм;  

- знати види комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск, бурлеск, 

травестія; 

- визначати дво- і трискладові віршові розміри; 

- визначати місце і роль митця в літературному процесі; 

- вміти пояснювати поняття: «Розстріляне відродження»; психологізм; 

асоціативність; шістдесятництво; 

- орієнтуватися в основних тенденціях функціонування української 

літератури за кордоном і творчості українських письменників-емігрантів; 

- знати особливості пригодницького роману; 

- орієнтуватися в основних тенденціях розвитку сучасної літератури; знати 

літературні угруповання 80-90-х років, найвизначніших представників літератури. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

1. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-12, 13-16, 

21-24), що будуть оцінені в 0 або 5 балів. Завдання вважається виконаним 

правильно, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильний варіант відповіді у 

бланку відповідей. Завдання вважається виконаним неправильно, якщо: а) 

позначено неправильну відповідь; б) позначено два або більше варіантів відповіді, 

навіть якщо серед них є правильний; в) відповідь не позначено взагалі.  

2. Завдання з кількома варіантами відповідей (№ 25-28), що будуть оцінені в 

0 або 3 бали. Завдання вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт вибрав 

і позначив усі правильні варіанти відповідей у бланку відповідей. Завдання 

вважається виконаним неправильно, якщо: а) позначено неправильну відповідь; б) 

позначено не всі варіанти відповідей, навіть якщо серед них є правильні; в) 

відповіді не позначено взагалі. 

3. Завдання до запропонованого тексту (№ 20) будуть оцінені в 0 або 4 

бали. Завдання вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт вибрав і 

позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей. Завдання вважається 

виконаним неправильно, якщо: а) позначено неправильну відповідь; б) позначено 

два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний; в) 

відповідь не позначено взагалі.  
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4. Завдання на встановлення відповідностей (№ 17-19, 29) оцінюються в 0 

або 2 бали: 2 бали за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо 

не вказано жодної логічної пари або відповіді не надано. 

5. Завдання з розгорнутою відповіддю (№ 30) оцінюється від 0 до 46 балів 

за критеріями змісту та мовного оформлення: 

1) Теза: від 0 до 4 балів. 

2) Аргументи: від 0 до 4 балів. 

3а) Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: від 0 до 4 балів. 

3б) Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: від 0 до 4 

балів.  

4) Логічність, послідовність: від 0 до 4 балів. 

5) Висновок: від 0 до 2 балів. 

6а) Орфографія та пунктуація: від 0 до 12 балів. 

6б) Лексика, граматика та стилістика: від 0 до 12 балів. 

 

Робота, що не відповідає темі висловлювання або обсягом до 100 слів, 

оцінюється в 0 балів.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт, 

правильно виконавши всі завдання екзаменаційної роботи з української мови 

і літератури – 200. 

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна  

1. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування: Навчальний 

посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. ‒ К.: Каравела, 2008.   

2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства 

ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. ‒ К., 1997.   

3. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник / С. В. Глущик, 

О. В. Дияк, С. В. Шевчук. ‒ К.:Арій, 2009.  

4. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний 

посібник / Т. Б. Гриценко. ‒ Вінниця: Нова книга, 2003.  

5. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний 

посібник / С. В. Шевчук. ‒ К.: Арій, 2008. ‒ 424 с.  

6. Шевчук С. В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник / 

С. В. Шевчук. ‒ К.Арій, 2009.  

7. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник / С. В. Шевчук. ‒ 

К.:Арій, 2009.  

8. Шевчук С. В. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний 

посібник / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш. ‒ К.: Арій, 2009.   
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Додаткова  
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4. Мацько Л. І. Стилістика української мови: Підручник / Л. І. Мацько, 
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6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний 

посібник / Я. Радевич-Винницький. ‒ К.: Знання, 2006.   

7. Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів / 

А. С. Токарська, І. М. Кочан. ‒ Львів: Світ, 2008.  
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Додаток 1 

Зразок екзаменаційного білета 

ВАРІАНТ 21 

Українська мова 

Завдання 1-12 по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. 

Виберіть правильну відповідь 

1. Слова правильно записані в рядку: 

А) оберігати, бійниця, куріння, приберегти 

Б) вистилати, вичесувати, запирати, гребінця 

В) відчипити, збрехати, творчість, витирати 

Г) підперезати, випечений, відріктися, застебнути  

2. У всіх словах треба писати літеру «и» в рядку: 

А) еш…лон, зуп…нився, пох…лився, вкр…вається 

Б) нал…тить, с…нювата, з…л…нава, жур…ться 

В) тон…нькі, вар…во, запром…нитися, кр…шталик 

Г) вогн…чок, обітн…ця, бр…кет, огуд…на 

3. Префікс «при» треба писати в усіх словах рядка: 

А) (при, пре)чесати, (при, пре)тихлий, (при, пре)швидкий 

Б) (при, пре)садибний, (при, пре)боркати, (при, пре)леглий 

В) (при, пре)класти, (при, пре)нести, (при, пре)красний 

Г) (при, пре)швидшити, (при, пре)тихий, (при, пре)цілитися 

4. В усіх словах потрібно писати літеру «а» в рядку: 

А) краш…нка, …ренда, к…жан, кр…пива 

Б) перем…гати, к…стрюля, к…чан, к…рогва 

В) допом…гати, зл…мувати, ґ …зда, кр…хмаль 

Г) проп…ганда, б…гач (майно вита людина), ск…кати, х…зяйнувати 

5. М’який знак треба писати в усіх словах  рядка: 

А) міл…ярд, н…анс, медал…йон  

Б) у скрин…ці, князівс…кий, галуз…зю 

В) близ…кість, Ул…яна, залізниц… 

Г) віз…міт…, людс…кіст…, рибал…ство 

6. У котрому рядку допущено помилки при вживанні апострофа: 

А) відряджати, брязкати, об’єкт, трав’яний 

Б) зв'язок, тьм'яний, дитясла, п’ятсот 

В) В’ячеслав, зап’ястний, бар’єр,  Святослав 

Г) мавпячий, черв’як, передсвятковий, комп’ютер  

7. У котрому рядку допущено помилки при спрощенні в групах приголосних: 

А) свиснути, вісник, доблесний, пізній 

Б) захисний, заздрістний, виїздний, сонячний 

В) прихвосні, гігантський, чесність, шістнадцять 

Г) ненависний, закарпатський, шелеснути, радісний 

8. Частку «не» з усіма виділеними словами треба писати разом у рядку: 
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А) не/зареєстрована довідка, не/зрівняний краєвид, не/спитавши дозволу 

Б) не/завершений проект, не/весела розповідь, не/хтувати правилом 

В) не/потрібно хвилюватися, не/забутня пригода, не/дожата нива 

Г) читав не/голосно, але виразно; це не/біла фарба; не/доречно сказав 

9. Закінчення «-ю» у формі кличного відмінка однини мають усі слова рядка: 

А) учитель, Сергій, доня 

Б) кінь, Софія, мудрець 

В) Олексій, надія, місяць 

Г) бабуся, мудрість, коваль 

10. З великої літери треба писати обидва слова в рядку: 

А) (К,к)раїни (А,а)нтанти 

Б) (І,і)сторичний (М,м)узей 

В) сузір’я (Ч,ч)чумацький (Ш,ш)лях  

Г) (Н,н)ародний (Д,д)депутат 

11. Правильно утворено ступені порівняння всіх прикметників у рядку: 

А) відчайдушніший, якнайглибокіший, більш чіткий 

Б) найбільш сміливий, найменш  потрібний, біліший 

В) більш рішучий, найточніший, менш спокійніший 

Г) ласкавіший, більш точніший, найграндіозніший 

12. Через дефіс пишуться прикметники в рядку: 

А) ніжно/рожевий, залізо/бетонний, тепло/обмінний 

Б) сніжно/білий, гірко/солоний, національно/визвольний 

В) північно/східний, три/кутний, вічно/зелений 

Г) кисло/солодкий, радіо/фізичний, темно/вишневий  

 

Завдання 13-16 по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть 

правильну відповідь  

13. Не треба ставити кому між однорідними членами речення (розділові знаки 

пропущено): 

А) Береги річки положисті з великими піщаними плесами з рідкими кущиками 

верболозу. 

Б) Гляди ж щоб ніхто не знав ні сич ні сова. 

В) Яблуні дихали цвітом росяно  червоно біло. 

Г) Даруй же людям слово невмируще і не жалій ні світла ні тепла. 

Д) Таке зробив ні собі ні людям. 

14. Правильно поставлено розділові знаки в реченні: 

А) З кожним днем, для мене все рідніші: ці гаї, і ріки, і поля. 

Б) З кожним днем для мене все рідніші: ці гаї і ріки і поля. 

В) З кожним днем для мене все рідніші ці гаї, і ріки, і поля. 

Г) З кожним днем: для мене все рідніші ці гаї, і ріки і поля. 

Д) З кожним днем для мене все рідніші - ці гаї і ріки, і поля. 

15. Правильно поставлено розділові знаки при прямій мові в реченні: 

А) «Тільки любов – захист од тиранів», - зірницею спалахнуло в Платоновій голові. 

Б) Кажу «Не забуду ніколи» а вітер шумить: не клянись. 

В) Не вірили, сміялись, глумились – «Ото придумав: серед степу – гай». 
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Г) А він востаннє мовив – «Мила» - на квіти глянув край стола. 

Д)  В умовах власної держави Довженко виріс би на світового генія - сказав у своєму 

виступі Євген Маланюк.  

16. Після виділеного сполучника треба поставити кому в реченні: 

А) І тихо засвітиться в пам’яті обрис кого забуваючи все ще люблять. 

Б) І знову ожиє у серці розбитім огонь що здавалося давно вже погас. 

В) Уже кінець дороги видко хоча здається ще й не жив. 

Г) І досить руку простягнути щоб за край світу засягнути. 

Д) Батько сказав мені що по-перше він ніколи не був зрадником своєї Батьківщини. 

 

Завдання 17-19 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, 

позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.  

17. Установіть відповідність. 

Односкладне речення Приклад  

1 Означено-особове А У чужому домі не порядкуй. 

2 Неозначено-особове Б Кожна голова свій розум має. 

3 Безособове  В Мені показували з кручі Дніпро. 

4 Узагальнено-особове  Г Посиджу над рікою, помовчу і 

подумаю. 

Д Нам дано одне життя прожити. 

18. Установіть відповідність між розділовими знаками та реченнями, у яких вони 

пропущені. 

Розділові знаки  Приклад речення 

1 Тире А Там замість житечка в теплеє літечко терен зацвів. 

2 Двокрапка  Б І, мабуть, усі ми тоді почували себе молодими, дивлячись 

на вічно молоду «Енеїду» та «Наталку Полтавку». 

3 Кома  В Тільки стрічалися нам земляки наші білі берези, явори й 

темні дуби. 

4 Дужки  Г Почуття переляку і жадоби жити за всяку ціну жити! 

змагалося з почуттям честі, за почуттям самозбереження. 

Д Ось пароплав одійде від пристані, і всі береги, лози, рідне 

село, батько, мати друзі – попливе назад. 

19. Визначте правильне тлумачення фразеологізмів. 

Фразеологізм  Значення  

1 Бити лихом об землю  А бути песимістом  

Б бути оптимістом  

В бути сміливим   

Г бути радісним   

2 Витрачати порох  А зазнати поразки   

Б діяти під впливом когось   

В розтринькувати багатство   

Г докладати зусилля для досягнення мети 

20. Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено). Виконайте завдання 

до нього й позначте відповіді в бланку 
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(1)  Місяць плив поміж рваним кущів'ям хмар, як лис ріденьким підліском. (2) То 

пірнав за білі кучугури то виринав знову. (3) Здавалося, він скрадаєтся до величезного чорного 

замку, що стримить над Сеймом. (4) У крайньому вікні замку горів одинокий вогник. (5) Рівно 

цідив у пітьму червонясте світло; здавалося, його просто забули погасити. (6) Та враз він 

стріпнув крилом і вирушив у мандри - крайнє вікно провалилося в ніч, натомість по черзі 

засвічувались сусідні й теж заплющувались - аж поки зник зовсім.  (За Ю.Мушкетиком). 

1. Допущено помилку в написанні слова в реченні: 

А) першому 

Б) другому 

В) третьому 

Г) четвертому  

2. Допущено пунктуаційну помилку в реченні: 

А) другому  

Б) третьому 

В) четвертому 

Г) п’ятому  

3. Укажіть речення, ускладнені вставними словами: 

А) перше, п’яте  

Б) друге, шосте  

В) третє, п’яте 

Г) четверте, шосте 

 

Українська література 

Завдання 21-24 по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. 

Виберіть правильну відповідь 

21. Підґрунтям «Слова о полку Ігоревім» є такі історичні події: 

А) успішні походи Ігоря на греків; 

Б) невдалий похід Ігоря проти половців; 

В) перемога Ігоря над половцями у Тмуторокані; 

Г) похід князя Ігоря на сусіднє Чернігівське князівство. 

 

22. У пролозі до якого твору І. Франко висловлює віру у свій народ, його гідне майбутнє: 

А) «Ріпники»;                      Б) «Перехресні стежки»; 

В) «Мойсей»;                       Г) «Іван Вишенський». 

 

23. «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського за жанром – це : 

А) роман;                            Б) казка; 

В) повість;                             Г) легенда 

 

24. У поемі «Євшан-зілля» М. Вороного порушено проблему: 

а) добра і зла, морального вибору; 

б) повернення людині історичної пам’яті; 

в) смерті вождя, невизнаного народом; 

г) служіння інтелігенції народу. 

 

Завдання 25-28 по чотири варіанти відповідей, серед яких ДЕКІЛЬКА правильних. 

Виберіть правильні відповіді 
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25. Леся Українка є автором поезій: 

А) «Пам’яті тридцяти»;                          Б) «Надія»; 

В) «Стояла я і слухала весну»;              Г) «Гімн». 

 

26. Укажіть літописців: 

А) Грабянка;                         Б) Самійло Величко; 

В) Г. Сковорода;                  Г) Нестор. 

 

27. Які мотиви властиві громадянській ліриці І. Франка: 

А) заклик до боротьби;                   Б) змагання народу за державність; 

В) нерозділене кохання;                  Г) християнської моралі. 

 

28. Основними темами творів Бориса Грінченка є: 

А) боротьба за незалежність;       Б) здатність до подвигу і самопожертви; 

В) доля дітей-сиріт;                      Г) важке життя ріпників. 

 

Завдання 29 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, 

позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.  

Персонажі Цитати 

1 Медвин А Довелося забрати в бурундучка горіхи – його 

запас на зиму, і це був єдиний злочин юнака 

2 Наталка Б «Скільки тієї мужності простої, скільки тієї 

певності, може, неусвідомленої, а звичайної, 

стихійної. І скільки тієї гордості волелюбної, 

природної, як оті могутні кряжі гір» 

3 Многогрішний В «…дебелий, високий, червоновидий, волохаті 

груди випинаються з білої пазухи. На ногах 

ічаги… при боці мисливський ніж, а коло сідла 

приторочена гвинтівка» 

4 Сірко  Г володіла мисливськими навичками нарівні з 

чоловіками 

5 мати Сірчиха Д той самий слідчий, який катував на допитах 

 

Власне висловлювання 

Сформулюйте самостійно відповідь до завдання і запишіть її на спеціально 

відведених для цього рядках 

30. Складіть і запишіть невеликий роздум (8-12 речень) на тему «Як хто посіє в 

юності, так пожне в старості» (Г. Сковорода). Сформулюйте тезу висловлювання, 

наведіть два-три переконливі докази, що найкраще аргументуватимуть Ваші думки. 

Сформулюйте висновок.  
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Додаток 2 

Зразок бланка відповідей 

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ 

ВАРІАНТ №_________________                                                                             ШИФР  

 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

ЗАВДАННЯ 1-12 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А             

Б             

В             

Г             

 

ЗАВДАННЯ 13-16 

 13 14 15 16 

А     

Б     

В     

Г     

Д     

 

ЗАВДАННЯ 17-18 

ЗАВДАННЯ А Б В Г Д  ЗАВДАННЯ А Б В Г Д 

17 1      18 1      

2      2      

3      3      

4      4      

ЗАВДАННЯ 19 

ЗАВДАННЯ А Б В Г 

19 1     

2     

ЗАВДАННЯ 20 

ЗАВДАННЯ 20 А Б В Г 

1     

2     

3     

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 
 

ЗАВДАННЯ 21-24 

 21 22 23 24 

А     

Б     

В     

Г     

ЗАВДАННЯ 25-28 

 25 26 27 28 

А     

Б     

В     

Г     
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ЗАВДАННЯ 29 

 1 2 3 4 5 

А      

Б      

В      

Г      

Д      

ЗАВДАННЯ 30. Власне висловлювання 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_ 

 

ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ 

ПРІЗВИЩЕ, ІНІЦІАЛИ ТА ПІДПИС 

ЕКЗАМЕНАТОРА 

 

 

 

ПРІЗВИЩЕ, ІНІЦІАЛИ ТА ПІДПИС ГОЛОВИ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

ДАТА «        »                                   20             р. 

 


