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Перелік тем, що входять до програми співбесіди для осіб, які 

вступають для здобуття ОС «Бакалавр» на базі повної загальної середньої 

освіти: 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Предмет вивчення 

фонетики. Співвідношення звуків і букв. Звуки. Спрощення в групах 

приголосних. Правила вживання апострофа. Правила вживання м’якого 

знака. Правопис великої літери. 

Лексикологія. Фразеологія. Предмет вивчення лексики. Однозначні 

та багатозначні слова. Поняття про фразеологізми.  

Будова слова. Словотвір. Значущі частини слова. Спільнокореневі 

слова. Правопис префіксів. Правопис суфіксів.  

Морфологія. Предмет вивчення морфології. Іменник як частина мови: 

значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Види іменників. Рід 

іменників. Відмінювання іменників. Незмінювані іменники. Прикметник як 

частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди 

прикметників за значенням (якісні, відносні, присвійні). Ступені порівняння 

якісних прикметників. Числівник як частина мови: значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Відмінювання кількісних і порядкових 

числівників. Особливості правопису числівників. Займенник як частина 

мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Відмінювання 

займенників. Правопис неозначених і заперечних займенників. Дієслово як 

частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Вид 

дієслова (доконаний і недоконаний). Форми дієслова. Способи дієслова. 

Дієприкметник і дієприслівник – особливі форми дієслова. Прислівник як 

частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ступені 

порівняння прислівників: вищий і найвищий. Службові частини мови. 

Прийменник як службова частина мови. Правопис прийменників. Сполучник 

як службова частина мови. Правопис сполучників. Частка як службова 

частина мови. Правопис часток. Вигук як частина мови. Правопис вигуків. 

Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці 

синтаксису. Речення як основна синтаксична одиниця. Просте двоскладне 

речення. Тире між підметом і присудком. Другорядні члени речення у 

двоскладному й односкладному реченні. Односкладні речення. Просте 

ускладнене речення. Складне речення. Складносурядне речення. 

Складнопідрядне речення. Безсполучникове складне речення. Складне 

речення з різними видами зв’язку. Способи  відтворення чужого мовлення. 

Розділові знаки при прямій мові.  

Стилістика. Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, 

офіційно-діловий, публіцистичний), їхні основні ознаки, функції. 



Розвиток мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Вимоги до 

мовлення. 

Рекомендована література 
1. Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту) : підручник для 10 

класу закл. загальн. середн. освіти. Київ : Грамота, 2018. 208 с. 

2. Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту) : підручник для 11 

класу закл. загальн. середн. освіти. Київ : Грамота, 2019. 208 с. 

3. Авраменко О., Блажко М. Українська мова та література : Довідник. 

Завдання в тестовій формі : 1 ч. Київ : Грамота, 2019. 496 с.  

4. Авраменко О. Українська мова для технічних спеціальностей : Довідник 

ЗНО 2021: 1 ч. Київ : Грамота, 2021. 336 с. 

5. Авраменко О. Українська мова для технічних спеціальностей : Тести ЗНО 

2021: 2 ч. Київ : Грамота, 2021. 96 с.  

6. Авраменко О., Тищенко О. Українська мова. Правопис у таблицях, 

тестові завдання. 3-тє вид., нове. Київ : Грамота, 2020.  200 с.  

7. Білецька О. Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання + ДПА. 

Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. 608 с. 

8. Білецька О., Витвицька С. Українська мова і література. Тренажер для 

підготовки до ЗНО та ДПА 2021. Тернопіль : Підручники і посібники, 

2021. 144 с.  

9. Глазова О. Українська мова (рівень стандарту) : підручник для 10 класу 

загальн. серед. освіти. Харків : Ранок, 2018. 224 с. 

10. Глазова О. Українська мова ЗНО 2021. Тестові завдання у форматі ЗНО. 

Київ : Освіта, 2020. 56 с. 

11. Голуб Н. Б., Новосьолова В. І. Українська мова (рівень стандарту) : 

підручник для 10 класу загальн. серед. освіти. Київ : Педагогічна думка, 

2018. 200 с. 

12. Данилевська О. Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання ЗНО + 

ДПА. Київ : Літера, 2020. 368 с. 

13. Заболотний О., Заболотний В. Українська мова та література ЗНО 2021. 

Типові тестові завдання + ДПА. Київ : Літера, 2020. 144 с. 

14. Юшук І. П. Українська мова (рівень стандарту): підручник для 10 кл закл. 

загальн. середн. освіти. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. 208 с. 

 

На підставі результатів співбесіди комісія для проведення співбесіди з 

конкурсних предметів (на онові повної загальної середньої освіти) приймає 

рішення: «рекомендувати до зарахування» або «не рекомендувати до 

зарахування». 



Вступник за результатами співбесіди з конкурсних предметів 

рекомендується до зарахування в разі, якщо він виявив достатній рівень 

знань із дисциплін, які передбачені Умовами прийому та Правилами 

прийому. 

Вступник за результатами співбесіди з конкурсних предметів не 

допускається до участі в конкурсному відборі, якщо він виявив недостатній 

рівень знань з дисциплін, які передбачені Умовами прийому та Правилами 

прийому. 

 

 

 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНАУ (протокол № 6 

від 22.03.2021 р.) 

 


