
Орієнтований перелік питань індивідуальної усної 

співбесіди з української мови (квал. робіт., мол. спец., 

вища осв.) 
1. Що вивчає фонетика? На які підрозділи ділиться? 

2. Звуки і букви – це одне і те ж, чи різні поняття? Співвідношення звуків і букв.  

3. Які є звуки?  

4. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дж. 

5. Правопис ненаголошених голосних. 

6. Чергування е з и та о,е з і. 

7. Чергування приголосних при зміні слів та творенні нових слів. 

8. Подвоєння та подовження приголосних.  

9. Спрощення в групах приголосних.  

10. Що таке орфограми? 

11. Правила вживання апострофа.  

12. Правила вживання м’якого знака. 

13.Значущі частини слова. Зробити морфемний аналіз слова. 

14. Що таке спільнокореневі слова?  

15. Правопис префіксів. 

16.Правопис суфіксів.  

17. Способи творення слів. 

18. Що вивчає лексика? 

19. Однозначні та багатозначні слова.  

20. Поняття про фразеологізми. 

21. Що вивчає морфологія? 

22. Іменник як частина мови (загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль). 

23. Які бувають іменники? 

24. Як змінюються іменники? 

25. Типи відмін іменників. 

26. Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у Родовому відмінку 

однини. 

27. Велика буква у власних назвах. 

28. Прикметник як частина мови 

29. Ступені порівняння прикметників. 

30.Правопис складних прикметників. 

31. Числівник як частина мови. Які є числівники? 

32. Відмінювання кількісних і порядкових числівників. 

33. Займенник як частина мови. Розряди займенників. 

34. Дієслово як частина мови. Як змінюються дієслова? 

35. Дієприкметник і дієприслівник – особлива форма дієслова. 

36.Правопис прислівників. 

37.Правопис прийменників. 

38. Правопис сполучників. 

39. Правопис часток. 

40. Написання не з різними частинами мови. 

41. Типи словосполучень. 

42. Просте речення. Види простих речень.  



43. Члени речення.  

44. Тире між підметом і присудком.  

45. Однорідні члени речення. Розділові знаки при однорідних членах речення. 

46. Звертання і вставні слова. Розділові знаки при них.  

47. Відокремлені означення.  

48. Уточнюючі члени речення.  

49. Типи підрядних речень. 

50. Типи складних речень. 

 51. Розділові знаки при прямій мові.  

52. Що таке мова і мовлення ?  

53. Різновиди мовленнєвої діяльності.  

54. Що таке культура мовлення?  

55. Які є стилі мовлення?  

56. Етикет спілкування.  

 


