
  



Методичні  рекомендації  до  проведення  вступного  випробування  у  

формі  індивідуальної  усної  співбесіди  з  української  мови  для  

вступників  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти 

Метою  проведення  вступного  випробування  у  формі  індивідуальної  

усної співбесіди є встановлення  рівня знань вступників, які вони отримали в 

результаті вивчення дисципліни «Українська мова», передбачених шкільною 

програмою. Абітурієнт повинен продемонструвати свої уміння та знання. 

 

     Завданням  індивідуальної  усної  співбесіди з  української  мови 

полягає в оцінюванні  рівня володіння знаннями та компетентностями 

вступників з наступних розділів: 

 

Назва розділу Зміст мовного матеріалу 

1. Фонетика. Графіка. 

Орфоепія. Орфографія 

Алфавіт. Наголос. Співвідношення звуків і букв. Основні 

випадки уподібнення приголосних звуків. Спрощення в 

групах приголосних. Основні випадки чергування у-в, і-й. 

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], 

[и], [о] в коренях слів. Сполучення йо, ьо. Правила 

вживання м’якого знака (знака м’якшення). Правила 

вживання апострофа. Подвоєння букв на позначення 

подовжених м’яких приголосних і збігу однакових 

приголосних звуків. Правопис префіксів і суфіксів. 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і 

приголосних звуків. Правопис великої літери. Лапки у 

власних назвах. Написання слів іншомовного 

походження. Основні правила переносу слів з рядка в 

рядок. Написання найпоширеніших складних слів разом і 

через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Правопис 

відмінкових закінчень іменників, прикметників. Правопис 

н та нн у прикметниках і дієприкметниках, не з різними 

частинами мови 

2. Лексикологія. 

Фразеологія 

Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні 

слова. Пряме та переносне значення слова. Омоніми. 

Синоніми. Антоніми. Пароніми. Лексика української 

мови за походженням. Власне українська лексика. 

Лексичні запозичення з інших мов. Загальновживані 

слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. 

Застарілі й нові слова (неологізми). Нейтральна й 

емоційно забарвлена лексика. Поняття про фразеологізми 

3. Будова слова. 

Словотвір 

Будова слова. Спільнокореневі слова й форми того самого 

слова 

4. Морфологія 

4.1. Іменник 

Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Іменники власні та загальні, істоти й 



неістоти. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. 

Число іменників. Відмінювання іменників. Незмінювані 

іменники в українській мові. Написання й відмінювання 

чоловічих і жіночих імен по батькові. Кличний відмінок 

іменників (на прикладі етикетних формул звертань пане 

полковнику, сестро Олено, друже Сергію, Інно Вікторівно 

і под.) 

4.2. Прикметник Прикметник як частина мови: значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за 

значенням (якісні, відносні, присвійні). Відмінювання 

прикметників. Ступені порівняння якісних прикметників: 

вищий і найвищий, способи їх творення. Зміни 

приголосних за творення ступенів порівняння 

прикметників 

4.3. Числівник Числівник як частина мови: значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Типи відмінювання кількісних 

числівників. Порядкові числівники, особливості їх 

відмінювання. Особливості правопису числівників. 

Узгодження числівників з іменниками. Уживання 

числівників для позначення часу й дат 

4.4. Займенник Займенник як частина мови: значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Відмінювання займенників. 

Правопис неозначених і заперечних займенників 

4.5. Дієслово Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Вид дієслова (доконаний і 

недоконаний). Форми дієслова: дієвідмінювані, 

відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, 

дієприслівник, форми на -но, -то). Безособове дієслово. 

Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Творення 

форм умовного та наказового способів дієслів. Особові 

закінчення дієслів І та ІІ дієвідміни. 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. 

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

 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Дієприслівниковий зворот 

4.6. Прислівник Прислівник як частина мови: значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння 



прислівників: вищий і найвищий. Зміни приголосних за 

творення прислівників вищого та найвищого ступенів 

порівняння. Правопис прислівників на -о, -е, утворених 

від прикметників і дієприкметників. Написання разом, 

окремо й через дефіс прислівників і сполучень 

прислівникового типу 

4.7. Службові частини 

мови 

Прийменник як службова частина мови.  

Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. 

Правопис прийменників. 

 

Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників 

за значенням і синтаксичною роллю: сурядні й підрядні. 

Групи сполучників за вживанням (одиничні, парні, 

повторювані) та за будовою (прості, складні, складені). 

Правопис сполучників. Розрізнення сполучників та інших 

співзвучних частин мови. 

 

Частка як службова частина мови. Правопис часток 

4.8. Вигук Вигук як частина мови. Правопис вигуків 

5. Синтаксис 

5.1. Словосполучення. 

Словосполучення й речення як основні одиниці 

синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й 

частинами складного речення 

5.2. Речення Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична 

основа речення. Порядок слів у реченні. Види речень 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 другорядних членів (непоширені й поширені); 

за наявністю необхідних членів речення (повні й неповні); 

за наявністю ускладнювальних засобів (однорідних членів 

речення, звертань, вставних слів, словосполучень, речень, 

відокремлених членів речення) 

5.2.1. Просте двоскладне 

речення 

Підмет і присудок як головні члени двоскладного 

речення. Зв’язок між підметом і присудком. Тире між 

підметом і присудком 

5.2.2. Другорядні члени 

речення у двоскладному 

й односкладному 

реченні 

Означення. Прикладка як різновид означення. Додаток. 

Обставина. Порівняльний зворот 

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) 

5.2.4. Просте ускладнене 

речення 

Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова в 

реченнях з однорідними членами. Речення зі звертанням. 

Речення зі вставними словами, словосполученнями й 

реченнями, їхнє значення. Речення з відокремленими 

членами. Відокремлені означення, прикладки – 

непоширені й поширені. Відокремлені додатки, 

обставини. Відокремлені уточнювальні члени речення. 

Розділові знаки в ускладненому реченні 

5.2.5. Складне речення Типи складних речень за способом зв’язку їхніх частин: 

сполучникові й безсполучникові. Сурядний і підрядний 

зв’язок між частинами складного речення 

5.2.5.1. Складносурядне 

речення 

Складносурядне речення, його будова. Єднальні, 

протиставні й розділові сполучники в складносурядному 

реченні. Розділові знаки в складносурядному реченні 

5.2.5.2. Складнопідрядне 

речення 

Складнопідрядне речення, його будова. Головна й 

підрядна частини. Підрядні сполучники й сполучні слова 

як засоби зв’язку в складнопідрядному реченні. Основні 

види підрядних частин: означальні, з’ясувальні, 

обставинні (місця, часу, способу дії та ступеня, 

порівняльні, причини, наслідкові, мети, умови, 

допустові). Складнопідрядні речення з кількома 

підрядними, розділові знаки в них 

5.2.5.3. Безсполучникове 

складне речення 

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в 

безсполучниковому складному реченні.  

 

 

  



Орієнтовний перелік питань, які виносяться на співбесіду: 

1. Що вивчає фонетика? Які звуки називаються голосними, а які – 

приголосними. Назвіть букви, які завжди позначають два звуки? Які 

букви можуть позначати в одному випадку два звуки, а в іншому – один? 

2. Що вивчає орфографія? Назвіть орфограми у запропонованих словах: 

рученька, дрижати, делегат, м’ята, свято, козацький, серце, проїзний, 

навмання, збирати, спланувати, роз’ємний, нульовий, превеликий, 

приберегти, говоріння, неприємний, семимильний, кримськотатарський, 

південно-східний, Івано-Франківськ, ООН, Кобзар, Ірина. 

3. Що вивчає орфографія? Назвіть орфограми у запропонованих словах:  

директор, стриміти, ріднесенький, прядиво, двохярусний, подвір’я, 

паморозь, землезнавець, зірвиголова, тишком-нишком, хто-небудь, 

прийшов-таки, дещо, далеко-далеко, Новий рік, Тибет, Чилі, туманність 

Андромеди, різьбяр, широчінь, м’язистий, збудеться. 

4. Що вивчає орфографія? Назвіть орфограми у запропонованих словах:  

читець, тихенький, ложечка, роз’єднаний, бульйон, інтерв’ю, промінчик, 

звенигородський, доблесний, морквяний, хворостняк, тоскний, 

молодістю, Рафаель, Миколаївщина, ввічливий, священний, 

сфабрикувати, згірклий, бездумний, розкритикувати, приурочення, 

перемир’я, щоденник. 

5. Що вивчає орфографія? Назвіть орфограми у запропонованих словах:  

спросоння, буряк, дзвякнути, сіллю, північноукраїнський, воззʼєнання, 

металево-зелений, жовтогарячий, матір-природа, учений-натураліст, 

священний, м’яч, Софіївський собор, Києво-Печерський монастир, ось-

ось, до побачення, чотиритижневий, ввічливий, хтозна-що,із-за, 

жовтобокий, дрібнозернистий, останній, джерело. 

6. Що вивчає орфографія? Назвіть орфограми у запропонованих словах:  

Харківщина, жовтогарячий, м’ята, беззубий, зчистити, спитати, не 

схаменутися, близенько, віддирати, влітку, додому, на щастя, до 

побачення, будь ласка, по-п’яте, роззява, галицький, цвітіння, 

якнайкращий, Голландія, дурра, мулла.  

7. Що вивчає орфографія? Назвіть орфограми у запропонованих словах: 

летючий, прірва, відразу, каміння, новісінький, дезінформація, Сирія, 

Алжир, веселий, каміння, тремтіти, селянин, засипати, деревце, 

величезний, берегти, бриньчати, коливати, предобрий, багатолюдний, 

дистриб’ютор, коливання, вбрання, журі. 

8. Що вивчає орфографія? Назвіть орфограми у запропонованих словах: 

суцвіття, весілля, обеззброїти, Наддніпрянщина, беззаконність, 

хворостняк, невістчин, виїзний, роз’яснення, без’ядерний, медвяний, , 



шампіньйон, різьбяр, придніпровський, сказати, збити, престиж, 

престол, доленька, плетиво, лженаука, псевдокультура, тихо-тихо. 

9. Що вивчає орфографія? Назвіть орфограми у запропонованих словах: 

любов’ю, п’ятиповерховий, в’ється, майоріти, медальйон, рульовий, 

слизький, приймальний, колосся, Наддніпрянський, відданий, оббігти, 

збити, скосити, безвинний, роззброїти, прикручений, прикордонник, 

прекумедний, павутиння, прядиво, стилістичний, друкувати, 

народногосподарський, двоактний, південно-західний. 

10.  Що таке лексика? Що називають лексичним значенням слова? Наведіть 

приклади. Які слова називаються однозначними, а які – багатозначними? 

Наведіть приклади. 

11.  Що вивчає лексикологія? Які слова називаються синонімами, омонімами, 

антонімами. Наведіть приклади. 

12.  Що таке лексика? Які слова називають застарілими, неологізмами, 

діалектизмами? Наведіть приклади. 

13.  Що вивчає фразеологія? Зазвіть джерела походження фразеологізмів. 

Наведіть приклади та розкрийте значення фразеологізмів. 

14.  Що вивчає словотвір? Назвіть способи словотвору. Наведіть приклади. 

15.  Що вивчає морфологія? На які дві групи поділяються частини мови. 

Визначте частиномовну приналежність запропонованих слів: хлоп’я, 

яскравий, їхати, вгорі, я, не, і, ой, одинадцять, на.  

16.  Що вивчає морфологія? Яка частина мови називається іменником? 

Наведіть приклади. Визначте частиномовну приналежність 

запропонованих слів: день, зелений, весело, він, ні, ах, два, аж працювати, 

але. 

17.  Що вивчає морфологія? Яка частина мови називається іменником? Які 

граматичні категорії має іменник? Наведіть приклади. 

18.  Яка частина мови називається іменником? Які синтаксичні функції 

виконує іменник? Скільки відмінків має іменник? Провідміняйте іменник 

день. 

19.  Яка частина мови називається іменником? Скільки відмін іменників ви 

знаєте? Визначте відміни запропонованих іменників: ніч, піч, Микола, 

староста, день, дуб, теля, курча, мати, Петро. 

20.  Що вивчає морфологія? Яка частина мови називається прикметником? 

Наведіть приклади. Які синтаксичні функції виконує прикметник? 

21.  Що вивчає морфологія? Яка частина мови називається прикметником? 

На які розряди поділяються прикметники? Наведіть приклади. 

22.  Яка частина мови називається прикметником? Які прикметники 

називаються якісними? Наведіть приклади. 



23.  Яка частина мови називається прикметником? Які прикметники 

називаються відносними? Наведіть приклади. 

24.  Яка частина мови називається прикметником? Які прикметники 

називаються присвійними? Наведіть приклади. 

25.  Яка частина мови називається прикметником? Як утворюються ступені 

порівняння якісних прикметників? Утворіть ступені порівняння 

прикметників гарний, високий, синій. 

26.  Що вивчає морфологія? Яка частина мови називається займенником? 

Назвіть особові займенники. 

27.  Що вивчає морфологія? Яка частина мови називається числівником? 

Наведіть приклади. 

28.  Яка частина мови називається числівником? На які розряди за значенням 

поділяються числівники? Наведіть приклади. 

29.  Яка частина мови називається числівником? Провідміняйте числівники 

один, одинадцять, сто. 

30.  Що таке морфологія? Яка частина мови називається дієсловом? Наведіть 

приклади.  

31.  Яка частина мови називається дієсловом? Наведіть приклади. Які 

синтаксичні функції виконує дієслово? 

32.  Яка частина мови називається дієсловом? Назвіть форми дієслова. 

Наведіть приклади. 

33.  Яка частина мови називається дієсловом? Назвіть способи дієслова. 

Наведіть приклади. 

34.  Яка частина мови називається дієсловом? На які види поділяються 

дієслова. Наведіть приклади. 

35.  Що таке морфологія? Яка частина мови називається прислівником? 

Наведіть приклади. 

36.  Яка частина мови називається прислівником? На які групи поділяються 

прислівники за значенням і роллю в реченні? Наведіть приклади. 

37.  Яка частина мови називається прислівником? Від яких прислівників 

можна утворити ступені порівняння? Наведіть приклади. 

38.  Що таке морфологія? Яка частина мови називається прийменником? 

Наведіть приклади. 

39.  Що таке морфологія? Яка частина мови називається часткою? Наведіть 

приклади. 

40.  Що таке морфологія? Яка частина мови називається вигуком? Наведіть 

приклади. 

41.  Що вивчає синтаксис? Дайте визначення словосполученню. Наведіть 

приклади. 



42.  Що вивчає синтаксис? Дайте визначення реченню. Наведіть приклади. 

43.  Що називається реченням? Яке речення називається простим? Наведіть 

приклади. 

44.  Що називається реченням? Які речення називаються двоскладними? 

Наведіть приклади. 

45.  Що називається реченням? Які речення називаються односкладними? 

Наведіть приклади. 

46.  Що називається реченням? Назвіть різновиди односкладних речень? 

Наведіть приклади. 

47.  Що називається реченням? Які речення вважають непоширеними? 

Наведіть приклади. 

48.  Що називається реченням? Які речення називаються поширеними? 

Наведіть приклади. 

49.  Що називається реченням? Які речення називаються складними? 

Наведіть приклади. 

50.  Що називається реченням? Які члени речення називаються головними? 

Наведіть приклади. 

51.  Що називається реченням? Які члени речення називаються 

другорядними? Наведіть приклади. 

52.  Що називається реченням? Чим можуть ускладнюватися прості речення? 

Наведіть приклади. 

53.  Що називається реченням? Які члени речення називаються однорідними? 

Наведіть приклади. 

54.  Що називається реченням? Які члени речення називаються 

відокремленими? Наведіть приклади. 

55.  Що називається реченням? Які речення називаються складносурядними? 

Наведіть приклади. 

56.  Які речення називаються складносурядними? На які види поділяються 

складносурядні речення. Наведіть приклади. 

57.  Що називається реченням? Які речення називаються 

складнопідрядними? Наведіть приклади. 

58.  Які речення називаються складнопідрядними? На які види поділяються 

складнопідрядні речення? Наведіть приклади. 

59.  Що називається реченням? Які речення називаються 

безсполучниковими? Наведіть приклади. 
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                        Структура і зміст вступного випробування: 

- вибір абітурієнтом одного білета з двадцяти (в кожному білеті –                       

3 запитання); 

- загальний час на підготовку – до 30 хвилин; 

- індивідуальна усна співбесіда абітурієнта з екзаменаторами відповідно 

до запитань  білета; 

- оцінювання. 

 

                                         Критерії оцінювання 

       Кожне запитання білета оцінюється від 1 до 4 балів. Максимальна 

кількість балів, яку може набрати  вступник, правильно відповівши на всі 

запитання в білеті – 12. Набрана сума кількості правильних відповідей 

переводиться за 200 – бальною шкалою. Тож, максимальна кількість балів, 

яку можна набрати, відповівши на всі запитання в білеті – 200.  

 



Таблиця нормативів оцінювання відповідей вступників 

 

Оцінка за 12-бальною 

системою оцінювання 

навчальних досягнень 

вступників 

Оцінка за 2-бальною 

системою оцінювання 

навчальних досягнень 

вступників 

1 105 

2 110 

3 115 

4 120 

5 130 

6 140 

7 150 

8 160 

9 170 

10 180 

11 190 

12 200 
 

  



Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників 

 у 12-бальній системі оцінювання: 
 

Рівні 

компетенції 

Бал Критерії 

І. 

Початковий 

1 Вступник володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, що 

позначаються ним окремими словами чи реченнями. 

2 Вступник володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, 

викладає його уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти 

думку на елементарному рівні. 

3 Вступник володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину навчального матеріалу. 

ІІ. Середній 4 Вступник володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину 

матеріалу відтворює на репродуктивному рівні. 

5 Вступник володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, здатний 

логічно відтворити значну його частину. 

6 Вступник може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння основних положень, частково може 

аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, 

виправляти допущені помилки. 

ІІІ. 

Достатній 

7 Вступник здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних 

ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії, наводити окремі 

власні приклади на підтвердження певних тверджень. 

8 Вступник вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати 

інформацію, виправляти помилки і добирати аргументи на 

підтвердження своїх думок. 

9 Вступник вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом матеріалу, 

самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі 

аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. 

IV. Високий 10 Вступник виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі 

цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї.  

11 Вступник вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює 

різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо 

них.  Використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях. 

12 Вступник виявляє особливі творчі здібності, самостійно демонструє 

власні обдарування і нахили. 

 

 

 


