
Зразок  завдань вступного  іспиту з української мови (письмово)  (6 б) 

 

І. Тестування   (3б (по0,5 б). 

   1. Апостроф треба ставити в усіх словах у рядку: 

     а) з…юрмитися, миш…як, мавп…ячий, пів…яблука; 

     б) тьм…яний, зв…язковий, брукв…яний, торф…яний; 

     в) дит…ясла, арф…ярка, довір…я, полум…я; 

     г ) повітр…я, грав…юра, духм…яний, п…єса. 

  

2.У якому рядку всі слова пишуться з ь? 

   а) поділ…ський, домен…щик, черешен…ці, гіл…ці; 

   б) вел…можа, брех…ня, брен…кати, мен…ший; 

   в) склян…ці, бал…зам, порт…єра, буд…те; 

   г) приятел…ці, нен…ці, близ…кість, різ…бяр. 

 

3. Літеру з треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка: 

   а) ро…житися, бе…таланний, …жовклий, …молочений; 

   б) …томлений, бе…журний, …тягнення, ро…колоти; 

   в) …палення, ро…поділ,  …прямувати, бе…коштовний; 

   г) …худнення, …чесати, бе…прав’я, ро…клад. 

 

4. З великої літери треба писати всі слова у рядку: 

  а) З(з)запорізька С(с)іч, В(в)верховна Р(р)ада, С(с)ин Б(б)ожий; 

  б) З (з)олоті В(в)орота, Д(д)ень, Н(н)езалежності, Д(д)оба Р(р)уїни; 

  в) Б(б)іблія, В(в)великий П(п)іст, А(а)андріївська Ц(ц)ерква; 

  г) Н(н)нобелівська П(п)ремія, Ч(ч)чумацький Ш(ш)лях, З(з)ахідна  

     У(у)країна. 

 

5. Літеру е треба писати в усіх словах рядка: 

  а) виб…рати, т…рновий, ш…піт, нам…стинка; 

  б) с…ре…жки, вогн…ще, слон…ня, пташ…чка; 

  в) мереж…во, оголош…ння, бл…щати, печ…во; 

  г) дзв…ніти, мар…во, д…тально, кор…невий. 

 

6. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка: 

  а) височи(н/нн)а, перені(с/сс)я, шале(н/нн)ий, написа(н/нн)ий; 

  б) божестве(н/нн)ий, місь(к/кк)ом, обітова(н/нн)ий, греча(н/нн)ий; 

  в) ві(д/дд)ілити, (л/лл)яний, смире(н/нн)ий, за(в/вв)ишки; 

  г) непоміче(н/нн)ість, перепели(н/нн)ий, да(н/нн)ий, пере(д/дд)ень. 

 

ІІ. Напишіть есе (8-10 речень) на тему «Чому потрібно берегти рідну мову?» (3 б) 

 

 

 

 

 

 



Перелік тем для підготовки до вступного випробовування 

Українська мова 

Тема «Орфографія» 

1. Правопис ненаголошених е та и. 

2. Уживання апострофа. 

3. М’який знак (знак м’якшення). 

4. Подвоєння літер, подовження приголосних. 

5. Правопис префіксів. 

6. Велика літера. 

7. Написання слів іншомовного походження. 

 

 

ІІІ. Одне запитання з історії України із запропонованого переліку (6 б) 

 

Перелік питань з історії України 

 

1. Адміністративно-територіальний поділ  України на початку ХІХ ст. у складі 

Австрійської і Російської імперій 

2. Початок українського національного відродження. Формування сучасної української 

національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток. « 

Енеїда» 

І. Котляревського.  Основні етапи національного руху. 

3. Особливості розвитку культури  України  – першої половини ХІХ ст. Основні 

пам’ятки культури даного періоду.  

4. Україна в системі міжнародних відносин(війни 1806-1812; 1812-1815; 1828-1829рр  

та їх вплив на Україну) 

5. Економічний стан Наддніпрянської України у складі Російської імперії в першій 

половині ХІХ ст. 

6. Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських 

землях у 20-30 рр. XIX ст.( Масони, декабристи, польське повстання 1830-1831рр )  

7. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-

політична діяльність братчиків. Значення Кирило-Мефодіївського товариства для 

розгортання національно-визвольного руху 

8. Соціально- економічне становище західноукраїнських земель у складі Австрійської 

імперії. Реформи Марії – Терези та Йосифа ІІ. 

9. Форми й характер протесту українського населення проти соціального гноблення 

політики російського і австрійського урядів щодо України в першій половині ХІХ ст. 

(У. Кармелюк, Л. Кобилиця)). Форми й характер протесту українського населення 

проти соціального гноблення політики російського і австрійського урядів щодо Ук-

раїни в першій половині ХІХ ст. (У. Кармелюк, Л. Кобилиця)). 

10. Форми й характер протесту українського населення проти соціального гноблення 

політики російського і австрійського урядів щодо України в першій половині ХІХ ст. 

(У. Кармелюк, Л. Кобилиця). 

11. Національне відродження в Західній Україні: діяльність Товариства греко-

католицьких священників, а також О. Духновича в Закарпатті. Діяльність «Руської 

трійці» 

12. Революція 1848-1849рр («Весна народів») та її вплив на західноукраїнські землі.  



13. Реформи адміністративно-політичного управління 60—70-х років в Наддніпрянській 

Україні. 

14. Модернізація промисловості й сільського господарства. Розширення внутрішнього 

ринку у Наддніпрянській Україні у пореформений період. 

15. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у складі Австро-

Угорської імперії наприкінці ХІХ ст. Кооперативний рух. Трудова еміграція. 

16. Суспільно-політичний рух в Наддніпрянській Україні наприкінці50—в 70-х рр. ХІХ 

ст. «Громади», «Хлопомани», Валуєвський циркуляр. 

17.  Суспільно-політичний рух у 70-90-х роках ХІХст.(Південно-західний відділ 

Російського географічного товариства,  Емський указ Братство тарасівців. 

18. Основні течії суспільно-політичного руху: москвофіли та народовці на 

західноукраїнських землях. 

19. «Нова ера» на західноукраїнських землях, утворення політичних партій(РУРП, 

УНДП,УСДП) 

20. Особливості розвитку культури України в другій половині ХІХ ст. Основні пам’ятки 

культури даного періоду.   

21. Українські підприємці – меценати.  

22. Особливості соціально-економічного розвитку України на початку ХХ ст. 

Індустріальна модернізація. Монополізація. 

23. Створення і діяльність політичних партій Наддніпрянської України. Самостійницька 

й автономістська течії в національному русі(початок ХХ ст.) 

24.  Піднесення українського національного руху на західноукраїнських 

землях(боротьба за парламентську реформу і український університет.  Створення і 

діяльність культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. «Сокіл», «Січ», 

«Пласт». 

25. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських 

парламентських громад у І і ІІ Державних думах. 

26. Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. 

27. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух(1907-1912) 

Прояви ксенофобії та шовінізму, «чорносотенці», «Справа Бейліса». 

 

 


