
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

 
 

 

Зразок завдань для усної індивідуальної співбесіди з української мови для 

вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) 

в 2022 році 

 

 

 Частина І. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, 

ї, щ. 

  

 Приклад:  

 

 Назвіть рядок, у якому всі слова містять літери, що позначають два звуки 

 

1) Пляма, куля, бар’єр, люстра, пояснення 

2) Юрмитися, вищати, плюскіт, креслення, знання 

3) Ясен, стояти, щупак, млоїтися, поєднати 

4) Яма, з’юрмитися, воювати, щедрівка, цвях 

 

Зразок відповіді 

Абітурієнт називає кількість букв української абетки, дає пояснення щодо 

співвідношення букв і звуків, пояснює, чому звуків більше. Пояснюючи звукове 

значення букв я, ю, є, ї, щ, називає позицію в слові певного звука на поданому 

прикладі. 

Відповідь: рядок 3 

 

За умови повної і правильної відповіді абітурієнт отримує 60 балів 

 

Частина ІІ. Правила вживання м'якого знака в українській мові 

 

 Приклад:  

 



Вкажіть рядок, у якому в усіх словах правильно вжито м’який знак 

а) Зменьшити, дрібненько, кобзарь, кількість 

б) Цяцькатись, нікель, візьміть, кіньчик 

в) Няньчити, дізнається, медальйон, принесіть 

г) На сопільці, уманський, український, сядеш 

 

Зразок відповіді 

Абітурієнт називає основні правила вживання м'якого знака в українській 

мові і, скориставшись прикладом, пояснює, коли м'який знак не можна 

вживати 

Відповідь: рядок в 

 

За умови повної і правильної відповіді абітурієнт отримує 20 балів 

 

Частина ІІІ. Головні і другорядні члени речення, способи їх вираження  

 

 Приклад: 

 

Назвіть головні і другорядні члени поданого речення, вкажіть, чим вони виражені 

 

Команда з Одеси здобула переконливу перемогу у змаганнях з волейболу 

 

Зразок відповіді  

Головні члени речення: 

Підмет – команда (іменник у Н.В.) 

Присудок – здобула (дієслово мин. часу) 

Другорядні члени речення: 

Означення: з Одеси (виражене іменником з прийменником), переконливу (вираж. 

прикметником), з волейболу (вираж. імен. з прийм.) 

Додаток: перемогу (іменник в З.в.) 

Обставина: у змаганнях (іменник з прийменником) 

 

За умови повної і правильної відповіді абітурієнт отримує 20 балів 

 

 

Голова ПК з української  мови                                               Марина МОРОКО 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

 
 

 

Зразок завдань для усної індивідуальної співбесіди з української мови для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) та освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник 

в 2022 році 

 
 Частина І. Словосполучення, його характеристика 

 

 Приклад: 

Словосполучення наведено в рядку 

1) настала осінь 

2) навколо озера 

3) більш вибагливий 

4) батьки і діти 

5) березовий гай 
 

Зразок відповіді 

Словосполучення – це найменша синтаксична одиниця, поєднання двох або більше слів 

на основі підрядного зв’язку. 

За будовою розрізняють прості й складні словосполучення. 

Залежно від того, якою частиною мови виражене головне слово в словосполученні, 

розрізняють такі типи словосполучень: іменникові, прикметникові, займенникові, числівникові, 

дієслівні та прислівникові (абітурієнт наводить приклади: зошит в клітинку,один із них, 

підходити до побережжя і т.д.) 

Оскільки в словосполученні є головне і залежне слово, розрізняють такі види 

синтаксичного зв’язку у словосполученнях: узгодження (гарний одяг), керування (піклуватися 

про батька), прилягання (стріляти влучно). 

Не є словосполученням: підмет і присудок, фразеологізм, складена форма слів, 

поєднання слів на основі сурядного зв’язку, поєднання службової та самостійної частини мови. 

За такими критеріями абітурієнт визначає словосполучення в поданому прикладі 

Відповідь: рядок 5 

Повна та вичерпна відповідь – 60 балів 

 

 

 



Частина ІІ. Складне речення. Типи складних речень 

 Приклад: 

 Визначте різновид складного речення 

 

Мені війнула в очі сивина, та я нічого не несу додому… (Д.Павличко). 

 

Варіанти відповіді: 

1. Складносурядне речення.  

2. Складне речення з безсполучниковим і сполучниковим підрядним зв’язком.  

3. Складнопідрядне речення.  

4.Складне речення з сурядним і підрядним зв’язком.  

5. Безсполучникове складне речення. 

Зразок відповіді 

Складне речення – це речення, яке має дві і більше граматичних основ, поєднаних між 

собою сполучниками або інтонацією. 

Розрізняють сполучникові та безсполучникові складні речення. До сполучникових 

відносять складносурядні та складнопідрядні речення (абітурієнт дає визначення і 

характеристику таких речень).  

Частини безсполучникового речення на письмі поєднуються між собою за допомогою 

розділових знаків (кома, тире, двокрапка, крапка з комою) 

Існують також складні речення з безсполучниковим і сполучниковим підрядним 

зв’язком.  

Відповідь: рядок 1 

За умови повної і правильної відповіді абітурієнт отримує 20 балів 

 
 Частина ІІІ. Назвіть основні стилі мовлення в сучасній українській 

літературній мові, їх основні ознаки. 

Приклад: 

Визначте стиль мовлення поданих текстів 

 

а) Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба: «Хто 

нашої й смерті догляне, що в нас дітей нема?» 

От баба й просить діда: 

– Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку, та зробимо колисочку, то я положу 

деревинку в колисочку та й буду колихати; от буде мені хоч забавка! 

б) Податки – одна з найважливіших фінансових категорій. Історично це найдавніша 

форма фінансових відношень між державою та членами суспільства. 

 

Зразок відповіді 

Стиль мовлення – це сукупність мовних засобів, вибір яких зумовлюють зміст, мета і 

ситуація мовлення.  

В сучасній українській мові розрізняють такі мовні стилі: художній, публіцистичний, 

науковий, розмовний (розмовно-побутовий), офіційно-особовий, конфесійний. 

Кожний із стилів обслуговує ту чи іншу сферу нашого життя. Наприклад, 

публіцистичний – це стиль засобів масової інформації, художній стиль характерний для 

літературних творів, а конфесійний – це стиль церковної літератури. 

В поданому прикладі у завданні а) подано зразок художнього стилю, а в завданні б) 

зразок наукового стилю. 

За умови повної і правильної відповіді абітурієнт отримує 20 балів 

 

 

Голова ПК з української мови                                               Марина МОРОКО 


