ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Готуючись до вступу у заклади фахової передвищої освіти, абітурієнти
повинні усвідомлювати, що знання мови належать до найважливіших сутностей
людини. Вони є засобом і матеріалом формування і становлення особистості
людини, її інтелекту, волі, почуттів і формою буття. Мова – це безперервний
процес пізнання світу, його освоєння людиною.
Екзаменаційну документацію для проведення вступних випробувань з
української мови розроблено на основі Закону «Про загальну середню освіту»,
Державного стандарту базової та повної загальної (профільної) освіти та
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова».
Письмовий екзамен з української мови у вигляді тестування дає можливість
перевірити грамотність абітурієнтів, їх теоретичні знання з окремих розділів
мовознавства. Тривалість екзамену – 60 хв. Робота складається з 20 завдань, 18 з
яких передбачають одну правильну відповідь, одне завдання на встановлення
відповідності та одне завдання відкритої структури, що передбачає перевірку
знань, умінь та навичок абітурієнтів з теми «Синтаксис».
Результати вступних випробувань для абітурієнтів, які вступають на основі
базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою. Оцінка
переводиться у 200-бальну шкалу відповідно до додатка до Правил прийому до
Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму у 2020 році.
Кількість правильних відповідей Оцінка (бали)
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Критерії оцінювання знань та вмінь абітурієнтів
пояснювальній записці до пакетів екзаменаційних завдань.
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
Абітурієнти з курсу сучасної української мови повинні знати:

•

українську абетку; звуки, букви, склади;

•

класифікацію звуків;

•

чергування голосних та приголосних в мовному потоці;

•

основні правила української літературної вимови;

•

основні правила української орфографії;

•

вживання великої літери;

•

написання слів разом, окремо, через дефіс;

•

правопис прізвищ та географічних назв;

•

правила написання апострофа;

•

правила написання м’якого знака;

•

правопис іншомовних слів;

•

правила переносу;

•

лексикологію; синоніми, антоніми, омоніми;

•

українську фразеологію;

•

морфологію як учення про частини мови;

•

синтаксис як учення про словосполучення і речення;

•

класифікацію простих і складних речень;

•

пунктуацію;

•

основні стилі української мови.

Абітурієнти повинні володіти такими навичками та вміннями з
української мови:
•

грамотно й охайно писати;

•

застосовувати теоретичні знання до конкретного мовного матеріалу;

•

знаходити й обґрунтовувати орфограми та пунктограми;

•

пояснювати фонетичні, лексичні, морфологічні, синтаксичні явища;

•

правильно ставити і пояснювати розділові знаки.

РОЗДІЛИ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ
Курс вивчення української мови складається з таких розділів:
1. Фонетика і фонологія ( вчення про знакову систему мови).
2. Графіка і орфографія ( вчення про передачу звуків на письмі та
правила написання слів і їх частин).
3. Лексикологія і фразеологія (вчення про словниковий склад мови і
фразеологічні одиниці мови).
4. Морфемна структура слова ( засоби і способи творення слів).
5. Граматика - морфологія і синтаксис ( учення про частини мови, форми
слів і словозміну, про будову словосполучення і речення).
6. Пунктуація (вчення про систему розділових знаків, їх типи та правила
вживання).
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