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Програма вступного іспиту 

з української мови та літератури 
 

для абітурієнтів, які вступають на основі  

повної загальної (профільної) середньої освіти  
на здобуття освітньо-професійного ступеня  

фахового молодшого бакалавра 
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Пояснювальна записка 

Мова належить до найважливіших ознак людини. Вона є засобом і 

матеріалом формування й становлення особистості людини, її інтелекту, волі, 

почуттів та формою буття. Мова – це безперервний процес пізнання світу, його 

освоєння людиною. Мова є засобом спілкування між людьми, передавання 

власного досвіду і збагачення досвідом інших. 

Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її 

пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння 

українською мовою сприяє залученню до надбань культури українського 

народу, виробляє почуття впевненості у власних силах, допомагає свідомо 

мотивувати вибір майбутньої професії.  

Досконале володіння державною мовою – важлива умова формування 

особистості майбутнього молодшого спеціаліста, становлення його 

високодуховного, національно зорієнтованого світогляду як запоруки 

професійної кар’єри, передумови формування фахової компетенції. 

Найважливішим завданням освіти в Україні на сучасному етапі є прилучення 

молоді до національної культури на основі рідної мови. 

За основу взято ПРОГРАМУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ результатів навчання З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І 

ЛІТЕРАТУРИ, затверджену наказом Міністерством освіти і науки України від  

26.06.2018 № 696, у 2019/2020 навчальному році: 

https://osvita.ua/test/program_zno/946/ або 

https://osvita.ua/doc/files/news/9/946/Ukrmova.pdf.  
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