
 

  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма співбесіди з української мови розроблено з урахуванням 

чинної Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з української 

(рідної) мови та нового Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 

1392), який ґрунтується на засадах компетентністного, особистісно 

орієнтованого й діяльнісного підходів до навчання, що зумовлює чітке 

визначення результативного складника засвоєння змісту базової й повної 

загальної середньої освіти. 

Програма складається з трьох розділів та рекомендованої літератури 

для підготовки до співбесіди.  Перший розділ містить перелік основних тем 

та понять з української мови, якими повинен володіти вступник (уміти їх 

застосовувати на практиці). У другому розділі вказано вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки вступників з української мови. У третьому 

розділі наведено критерії оцінювання відповіді на співбесіді з української 

мови.   

Співбесіда проводиться в усній формі. Хід співбесіди відображається в 

листі усної відповіді, де фіксується повнота та правильність відповідей. 

 

І. ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО СПІБЕСІДИ 

1. Доведіть, що мова – явище суспільне. Охарактеризуйте функції мови. 

2. Розкрийте поняття «мовний суржик», назвіть його причини. Зредагуйте 

висловлювання: приймати участь; дизайнер (юрист, педагог) по професії; 

проводити міроприємства; відноситися дружньо; відкривати очі; слідуюча 

остановка; закривати двері; по всіх правилах; нанести шкоду; заключити 

договір. 

3. Розкрийте значення поняття «спілкування». Які типи спілкування за 

різними критеріями Вам відомі. 

4. Як Ви розумієте слова Максима Рильського «Як парость виноградної лози, 

плекайте мову. Пильно й ненастанно політь бур’ян». Про яку ознаку 



йдеться в цих рядках і що це означає для кожного мовця. 

5. Розкрийте значення термінів: «національна», «літературна», «державна» 

мова. 

6. Розкрийте суть та соціальне значення мовних норм літературної мови. 

Наведіть приклади. 

7. Доведіть, чому необхідна стильова диференціація української літературної 

мови. Які стилі мовлення Вам відомі, назвіть їх сферу вживання та ознаки. 

8. Охарактеризуйте розділи науки про мову, назвіть їх основні одиниці. 

9. З’ясуйте що лежить в основі класифікації звуків, на які групи поділяються 

звуки. Охарактеризуйте голосні та приголосні звуки. 

10. Охарактеризуйте наголос в українській мові. З’ясуйте його роль у 

розрізненні слів і їх форм, навівши прилади. 

11. Розкрийте суть принципів українського правопису: фонетичний, 

морфологічний, традиційний, диференціюючий. 

12. Охарактеризуйте правила вживання апострофа. З’ясуйте особливості 

вимови слів з апострофом. Поясніть засоби пом’якшення приголосних на 

письмі. З’ясуйте особливості вживання м’якого знака. 

13. Охарактеризуйте подовження й подвоєння приголосних звуків. Поясніть 

особливості позначення цих явищ на письмі. 

14. Поясніть правопис найбільш уживаних суфіксів та префіксів. 

15. З’ясуйте предмет і завдання лексикології. Розкрийте лексичне значення 

слова. Порівняйте активну й пасивну лексику української мови, сфери її 

поширення. 

16. Охарактеризуйте омоніми, синоніми їх види; пароніми та антоніми. 

17. Розкрийте суть фразеології української мови. Порівняйте типи 

фразеологічних одиниць. Обґрунтуйте використання фразеологізмів у 

різних стилях української мови. 

18. Розкрийте суть лексикографії. З’ясуйте роль словників як відображення 

історії і культури українського народу. Охарактеризуйте види словників.  

19. Охарактеризуйте словотвір як розділ лінгвістики. З’ясуйте роль 



словотворчих засобів української мови. 

20. Розкрийте суть будови слова. Охарактеризуйте морфеми та їх види. 

З’ясуйте особливості стилістичного забарвлення значущих частин слова. 

21. Продемонструйте особливості відмінювання і правопису кількісних та 

порядкових числівників. 

22. З’ясуйте, які граматичні категорії  властиві іменнику.  Охарактеризуйте 

поділ іменників на відміни та групи.  

23. Продемонструйте особливості написання складних іменників та 

прикметників. 

24. Розкажіть про особливості відмінювання прикметників та творення 

ступенів порівняння. З’ясуйте особливості вживання повних і коротких 

прикметників у мовленні. 

25. З’ясуйте, з якою метою вживаються в мовленні займенники. Назвіть 

розряди займенників. Охарактеризуйте особливості відмінювання та 

правопису неозначених заперечних займенників. 

26. Продемонструйте особливості відмінювання дієслів в дійсному та 

наказовому способі. 

27. Охарактеризуйте змінні та незмінні форми дієслова. Поясніть творення 

дієприкметників та дієприслівників. 

28. З’ясуйте, чим відрізняється прислівник від інших повнозначних частин 

мови. Поясніть правопис прислівників разом, окремо, через дефіс. 

29. Продемонструйте на прикладах мету вживання службових слів. Поясніть 

правопис прийменників, сполучників, часток. 

30. Які типи речень за будовою Вам відомі. Проаналізуйте класифікацію 

простих та складних речень. 

 

 

 

 



ІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ 

ВСТУПНИКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Вступники, які проходять співбесіду, мають володіти 

компетентностями: 

 розрізняти звуки мови, визначати голосні й приголосні звуки, їх 

характеристику, ділити слово на склади, розпізнавати явища уподібнення 

приголосних звуків, спрощення в групах приголосних, основні випадки 

чергування звуків;  

 розпізнавати вивчені орфограми і пояснювати їх за допомогою правил; 

правильно писати слова з вивченими орфограмами; 

 відділяти закінчення від основи, добирати спільнокореневі слова, 

розрізняти форми слова й спільнокореневі слова, визначати спосіб 

творення слів;  

 пояснювати відомі слова, добирати до слів синоніми й антоніми та 

використовувати їх у мовленні; пояснювати значення фразеологізмів, 

крилатих висловів;  

 розпізнавати частини мови, визначати їх загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль;  

 розрізняти словосполучення й речення, визначати типи підрядного зв’язку 

в словосполученні; 

 визначати структуру речення, вид речення, правильно ставити розділові 

знаки й обґрунтовувати їх постановку; 

 визначати в реченні з прямою мовою слова автора й пряму мову, 

замінювати пряму мову непрямою;  

 розпізнавати стилі мовлення, визначати особливості кожного з них; 

 володіти мовними нормами сучасної української літературної мови 

(орфографічними, орфоепічними, лексичними, граматичними, 

стилістичними, пунктуаційними);  

 володіти мовленнєвими нормами; застосовувати теоретичні знання для 

створення висловлювань у різних стилях і видах мовлення. 



 

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ НА СПІВБЕСІДІ 

Кількість балів Критерії оцінювання 
 

 
Оцінка за стобальною 

шкалою  

До 99 Досить низький рівень знань   

100 – 132 Посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

 

82-89  балів   
133 - 166 Достатньо високий рівень знань  

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих 

(грубих) помилок 

167 - 200 Відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 
 75-81  балів   
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