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для абiтурiентiв, якi мають спецiальнi умови при вступi на ocHoBi
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р.

Ет



Програма спiвбесiди з дисциплiни кУкраiнська мова)) для абiтурiентiв, якi
мають спецiальнi умови при вступi на ocHoBi повноТ заг€LlrьноТ середньоi освiти
розроблено викладачем вищоТ категорii, викладачем методистом ВСП
<Морехiдний фаховий коледж iM. 0.I. Маринеска НУ кОМА> Одинок Ю.П.
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ПОЯСНIОВАЛЬНА ЗАПИСКА

мета спiвбесiди з украiъськоi мови - оцiнити ступiнь пiдготовленостi
вступникiв з метою конкурсного вiдбору для навчання у всП <Морехiдний
фаховий коледж iM. 0.I. Маринеска НУ кОМА>.

Завдання спiвбесiди з украiнсъкоi мови полягають у тому, Щоб оцiнити
знання та вмiння всцrпникiв.

запропонована програма охоплюе Bci роздiли шкiльноi програми, у нiй
стисло наведено змiст роздiлiв шкiльнот програми, До вказано основний
понятiйний апарат, яким повинен володiти випускник. Також наведено перелiк
основниХ питань, якi виноСятьсЯ на спiвбесiДУ, BiH дасть можливiсть абiтурiенту
систематизувати своi знання та доrтоможе зорiентуватися, на якi питання треба
звернути увагу пiд час пiдготовки до спiвбесiди з украiъськоi мови.
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ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПIВБЕСIДУ

1. Що таке мова?
2. Що озЕачае поняття клiтературна мова>?
3. IЦо таке норма лiтературноi мови?
4. Кого вважають основоположЕиком cl^racHoi украiнсъкоi лiтературноi

мови?
5. Що таке культура мовлення i як досягти ii високого рiвня?
6. Яке значення мае ((слово)) в життi кожноi людини?
7. Що регулюють орографiчнi норми?
8. IЦо вивчае лексика?
9. Що розумiють пiд лексичним значенням?
10.Пригадайте, що таке синонiми, омонiми, антонiми, паронiми?
1 1.IЩо вивчае фразеологiя?
12.Що таке односкладне речення?
13.На якi груrrи подiляються односкJIаднi речення?
14.Назвiть види односкладних речень з головним членом присудком.
15.Що таке звертаrrня? Якi пунктограми при звертаннi ви знаете?
16.Як подiляються речення за буловою?
17.Чим вiдрiзняеться просте речення вiд складного?
1 8.Яке речення нuвиваетъся складним?
19.У якому скJIадному реченнi частини рiвноправнi i незалежнi?
20.Якi роздiловi знаки властивi реченням з прямою мовою?
21.Що таке словосполучення? З чого воно складаеться?
22.Щайте визначення речення. Якi е види речень за метою висловлювання?
23.Як подiляються речення за наявнiстю головних членiв?
24.Що становить граматичну основу речення?
25.Назвiть ocHoBHi стилi СУЛМ.
26.IЩо означае лексичЕе i граматичне значення слова?
27.Що таке <<багатозначне слово> ?
28.Що таке (пряме>> й (переносне)) значення слова?
29.Що таке дiалектнi слова?
30..Що якого стилю н€lлежить буд" - який документ?
31.Який роздiл науки про мову вивчае частини мови?
32.Назвiть самостiйнi та службовi частини мови.
33.Що вивчае орфографiя?
3 4. Щайте визначення складносурядного речення.
3 5.Назвiть розряди сполучникiв сурядностi.
36.Якi роздiловi знаки ставляться в складносурядному реченнi?
3 7.Якi речення н€tзиваються складнопiдрядними?
38.OcHoBHi види пiдрядних реченъ.
3 9.Яке речення н€lзиваеться безсполу{никовим?
40.Якi роздiловi знаки ставJuIться в складному безспоrryчниковому реченнi.
41.В яких групах приголосних вiдбулося спрощення?
42.Коли пишеться апостроф?



4З.Назвiтъ значущi частини слова.
44.Що вивчае словотвiр?
45.Якi ocHoBHi способи словотворення ви знаете?
46.Назвiть морфологiчнi ознаки iменника.
47.Якi ви знаете розряди прикметникiв за значенням?
48.Якi прикметники утворюють ступенi порiвняння?
49.Назвiть морфологiчнi ознаки дiеслова.
50. Охарактеризуйте службовi частини мови.
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