
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

 

Циклова комісія з видавничої справи, культури та української філології 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА З ПРАКТИКУМОМ» 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст» 

Курс ІV 

Спеціальність: 013 Початкова освіта 

Освітня програма:  Початкова освіта 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google:  

Hangout s meet – для організації відеозв’язку зі студентами;  

Google forms – для проведення тестування;  

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них. 

 

Критерії оцінювання: 

Тестування – 25 балів: 

- завдання 1 – 13 – з однією правильною відповіддю – по 1 балу (всього 

13 балів) 

- завдання 14 – 18 – з кількома правильними відповідями – по 2 бали (всього 

10 балів) 

- завдання 19 – 20 – на встановлення відповідності – по 1 балу (всього 2 бали) 

Практичне завдання – 15 балів: 

- правильно пояснено фонетичні, орфоепічні, лексичні, орфографічні, 

морфологічні, пунктуаційні поняття (всього 8 балів) 

- правильно виконано повний синтаксичний аналіз речення (всього 7 балів) 

 

Перелік тем, які винесено на екзамен: 

1. Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови. 

2. Класифікація звуків мови. Фонетичні процеси. Фонетична транскрипція. 

3. Правила вживання апострофа і м’якого знака. 

4. Правопис слів з великої літери.  

5. Лексикологія. Групи слів за значенням. 

6. Орфоепічні норми вимови голосних і приголосних звуків.  

7. Спрощення в групах приголосних. Подовження приголосних. Чергування 

звуків. 

8. Українська фразеологія. Класифікація фразеологізмів. 

9. Правила правопису префіксів і суфіксів. 



10. Основні правила написання власних назв. 

11. Основні правила написання складних слів. 

12. Написання слів іншомовного походження. 

13. Морфологія. Принципи виділення частин мови. Іменник як частина мови. 

14. Лексико-граматичні розряди прикметників. Особливості відмінювання та 

правопис. 

15. Розряди числівників за призначенням, групи числівників за будовою. 

Відмінювання числівників. 

16. Розряди займенників за значенням. Особливості відмінювання та написання. 

17. Дієслово як частина мови. Форми дієслова. 

18. Прислівник як частина мови. Написання прислівників. 

19. Службові частини мови за походженням і морфологічною будовою. Способи 

їх розрізнення. 

20. Синтаксис. Словосполучення і речення. 

21. Система простих речень за класифікаційними ознаками. 

22. Головні та другорядні члени речення. Способи їх вираження.  

23. Односкладні та двоскладні речення. Просте ускладнене речення. 

24. Складносурядне речення як синтаксична одиниця. 

25. Складнопідрядне речення як синтаксична одиниця.  

26. Безсполучникове складне речення.  

27. Складні синтаксичні конструкції.  

28. Розділові знаки при прямій мові, діалозі, цитаті. 

 

 

 

 

 

Голова циклової комісії                                                        Олена ГРУЗДЬОВА 

Екзаменатор                                                                                        Наталія ДІДЕНКО 
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