
Питання індивідуальної усної співбесіди  

для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) 
 

Українська мова 
 

1. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. 

2. Спрощення в групах приголосних.  

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

4. Правила вживання апострофа. 

5. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу 

однакових приголосних звуків. 

6. Правопис префіксів і суфіксів. 

7. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. 

8. Чергування приголосних звуків. 

9. Правопис великої літери. 

10. Правопис н та нн у прикметниках і дієприкметниках.  

11.  Правопис частки не- з різними частинами мови. 

12.  Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. 

13.  Пряме та переносне значення слова. 

14.  Синоніми. Антоніми. Омоніми. 

15.  Будова слова. Спільнокореневі слова й форми того самого слова. 

16.   Іменник як частина мови,  його граматичні категорії. 

17.  Дієслово як частина мови,  його граматичні категорії. 

18.  Прикметник як частина мови, граматичні категорії. Розряди прикметників 

за значенням (якісні, відносні, присвійні). 

19.  Числівник як частина мови. Типи відмінювання кількісних числівників. 

20.  Займенник як частина мови. 

21. Прислівник як частина мови. 

22. Службові частини мови. 

23. Двоскладне речення. Підмет і присудок як головні члени. Другорядні члени 

речення. 

24. Тире між підметом і присудком. 

25. Односкладне речення. Типи односкладних речень за способом вираження та 

значенням головного члена. 

26. Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова в реченнях з 

однорідними членами. 

27. Відокремлені члени речення. 

28. Складносурядне речення, його будова. Розділові знаки в складносурядному 

реченні.  

29. Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому 

складному реченні. 

30. Пряма й непряма мова. Заміна прямої мови непрямою.  



Історія України 
 

1. Нацистський «новий порядок» в Україні в 1941-1944 рр. Голокост. 

2. Якими були результати та  історичне значення  Всеукраїнського референдуму 1 грудня 

1991 р.? 

3. Охарактеризуйте реформи М. Хрущова та їхні наслідки для України. 

4. Охарактеризуйте початок Української революції, утворення Центральної Ради. М. 

Грушевський, В. Винниченко. 

5. Коротко опишіть І Універсал Центральної Ради та його історичне значення. 

6. Якими були передумови проголошення Української Народної Республіки? ІІІ Універсал 

Центральної Ради. 

7. Війна радянської Росії проти УНР (кінець 1917 – початок 1918 рр.). Проголошення 

незалежності УНР. 

8. Охарактеризуйте внутрішню і зовнішню політику Української держави. П. 

Скоропадського. 

9. Опишіть опозиційний рух в Україні (1965-1985 рр.). 

10. Якою була політика радянського уряду в Україні в 1919-1920 рр.? 

11. Охарактеризуйте проголошення Західноукраїнської Народної Республіки та злуку УНР і 

ЗУНР. 

12. Як відбувався розвиток культури в 30-ті рр..? Що таке «Розстріляне відродження»? 

13. Доведіть, що в умовах десталінізації відбулося пожвавлення літературно-мистецького 

життя. Хто такі «Шістдесятники»? 

14. Дайте характеристику «новій економічній політиці» і особливостям її впровадження в 

Україні. 

15. Опишіть процес приєднання Західної України до УРСР та радянізацію західних областей 

України в 1939-1941 рр. 

16. Охарактеризуйте суспільно-політичне життя українських земель у складі Польщі, 

Румунії, Чехословаччини в 20-30 рр. ХХ ст.  

17. ЗУНР у 1918-1919рр. 

18. Охарактеризуйте українське питання на Паризькій мирній конференції. 

19. Як і чому прийшов до влади П. Скоропадський? 

20. Рух Опору та його течії в Україні  у роки Другої світової війни. Історичний внесок 

українського народу в перемогу в Другій світовій війні. 

21. Під час керування якого політичного діяча відбулася епоха «відлиги»? Чому вона 

отримала таку назву? 

22. Коротко охарактеризуйте політичне життя в Україні. Вибори Президента України 2004, 

2010, 2014, 2019 рр. 

23. Охарактеризуйте голодомори 1921-1923 рр., 1932-1933рр., 1946-1947 рр. в Україні : 

причини і наслідки. 

24. Коли і чому була розпочата політика Непу? 

25. Революція Гідності та Російсько-українська війна 2014-2022рр. 

26. Відновлення політики радянізації в західних областях України. Придушення 

визвольного руху 1944—1954 рр. 

27. Розвиток культури на початку XX ст. Освіта. Наука. Видатні вчені. 

28. Головні кроки України на шляху до європейської інтеграції.  

29. Проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента 

України. 

30. Перебудова та її особливості в Україні. Чорнобильська катастрофа та її наслідки. 


