
 

ПРОГРАМА  
вступного випробування з предмета «Українська мова»  

для абітурієнтів, що вступають за співбесідою 

 
 
 

 
1. Що вивчає фонетика? Які звуки називаються голосними? Які звуки 
називаються приголосними? Коли літери я, ю, є, ї позначають два звуки? 
2. Назвіть випадки, коли в словах ставиться апостроф. Наведіть приклади. 
3. Назвіть правила написання м'якого знаку. Коли м'який знак не пишеться? 
4. Назвіть способи творення слів. Дайте їм характеристику. 
5. Коли в словах пишеться префікс с-? Наведіть приклади. 
6. Розкажіть про правопис префіксів пре-, при-, прі-. Наведіть приклади. 
6. Дайте визначення іменника. Назвіть морфологічні ознаки іменників. 
Відповідь проілюструйте прикладами. 
7. Як визначити рід незмінюваних іменників? 
8. Назвіть відмінки та питання, на які вони відповідають. Які відмінки 
називаються прямими, а які —-непрямими? 
9. Коли складні іменники пишуться разом, а коли через дефіс? 
10. Дайте визначення прикметнику як частині мови. Наведіть приклади. Які 
морфологічні ознаки має прикметник? Відповідь підтвердіть прикладами. 
11. Які прикметники називаються якісними, відносними, присвійними? 
Наведіть приклади. 
12. Як утворюється проста форма вищого та найвищого ступеня порівняння 
прикметників? Як утворюється складена форма вищого та найвищого ступеня 
порівняння  
13. Які прикметники пишуться разом, а які — через дефіс? Наведіть приклади. 
14. Що таке прислівник як частина мови? Яка основна морфологічна ознака 
прислівника?  
15. Що таке дієслово як частина мови? Назвіть граматичні ознаки дієслів. 
16. Поясніть написання не з дієсловами. Наведіть приклади. 
17. Що таке дієприкметник? Які граматичні категорії мають дієприкметники?  
18.  Розкажіть про написання не з дієприкметниками.  
19. Що вивчає синтаксис? 
20. Що таке словосполучення? На які види поділяються словосполучення за 
головним словом? 



21. Дайте визначення однорідним членам речення, назвіть ознаки 
однорідності. 
22. Які слова, словосполучення і речення називаються вставними? Якими 
розділовими знаками виділяються вставні слова та речення? 
23. Назвіть типи односкладних речень, наведіть приклади. 
24. Які речення називаються складносурядними?  Пригадайте правила 
розстановки розділових знаків у складносурядному реченні. Наведіть 
приклади.  
У якому випадку не ставиться кома в складносурядному реченні? 
25. Яке речення називається складнопідрядним? З яких речень воно 
складається? 
26. Які речення називаються підрядними означальними, а які — підрядними 
з'ясувальними, підрядними обставинними? Наведіть приклади. 
27. Які речення називаються безсполучниковими складними реченнями? Які 
розділові знаки вживаються у безсполучникових складних реченнях?  
28. Чим відрізняється речення від інших одиниць мови (слів, словосполучень)? 
Назвіть основні ознаки речення. 
29. Коли між групою підмета і присудка ставиться тире?  
30. Правила розстановки розділових знаків при прямій мові. Наведіть 
приклади.  
 
 

 
 


