


Приклад  завдань  фахового  вступного
випробування для вступу на 2 курс на спеціальність
: «Українська мова та література»

ВАРІАНТ ************
1. Хто з персонажів дум відчуває роздвоєність: глибоку любов до рідного краю,

тугу за ним, уболівання за ув'язнених співвітчизників та вірність новому життю
на чужій землі?

А. Самійло Кішка;
Б. Маруся Богуславка;
В. козак Голота;
Г. Хвесько Ганджа Андибер.
2. Яким видом народної пісні є твір «Розлилися круті бережечки»?
А. зразок численних козацьких пісень;
Б. історичною піснею;
В. народною баладою;
Г. жартівливою піснею.
3. Чим для українського народу є «Велесова книга»?
А. скрижалями буття єврейського народу;
Б. історичною пам'яткою про життя давніх греків;
В. скрижалями буття слов'янського народу;
Г. розповіддю про давню єгипетську цивілізацію.
4.  Як  називаються  перші  оригінальні  літературні  пам'ятки  українського

народу?
А. хроніки;
Б. літописи;
В. думи;
Г. історичні пісні.
5.  Визначте жанр «Повісті минулих літ»:
А. повчання;
Б. епос;
В. літопис;
Г. хроніка.
6. Визначте головну ідею «Повісті минулих літ»:
А. звеличення історії  Русі,  фундаторів державності,  ратних подвигів і  культурних

звершень нарду;
Б. ствердження християнства як істинної релігії;
В. оспівування русича-простолюдина;
Г. детальне та чесне зображення історичної дійсності.
7. Кому адресоване «Послання до єпископів» І. Вишенського:



А. ініціаторам Берестейської унії;
Б. усім ідейним супротивникам;
В. однодумцям;
Г. Папі Римському?
8. Хто із перелічених нижче письменників створив поему «Іван Вишенський»,

присвячену славному полемісту:
А. В.Симоненко;
Б. Т.Шевченко;
В. І.Франко;
Г. П.Тичина?
9. Яку думку стверджує І.Вишенський у наведених нижче словах?
   «…Хай буде хлоп, кожум’яка, сідельник та швець, але згадайте, що він брат ваш,

рівний  із вами  в усьому.». Оберіть найточніше визначення:
А. необхідність шанувати свободи особистості;
Б. проста людина – теж людина;
В. рівність усіх християн перед Богом;
Г. кожен вид трудової діяльності достойний, особливо, коли це улюблена справа.
10. Хто автор «Слова о полку Ігоревім»?
А.Боян;
Б. він невідомий;
В. Іларіон Київський;
Г. Володимир Мономах.
11. Чим пояснює автор «Слова...» поразку русичів?
А. розбратом між князями;
Б. карою Божою за гріхи князів;
В. тим, що князі не прислухалися до лихих віщувань природи;
Г. поганою стратегією та нестачею людських ресурсів.
12. До кого звертається Ярославна по допомогу?
А. до сил природи;
Б. до християнського Бога;
В. до померлих предків;
Г. до батьків.
13. Визначте провідну ідею «Слова о полку Ігоревім»
А. служіння Чарівній Панні робить чоловіку честь;
Б. людина і природа нерозривно пов'язані;
В. уславлення васальної вірності;
Г. необхідність єднання руських земель перед загрозою зовнішньої небезпеки.
14. Світогляд автора «Слова...» — це світогляд:
А. безбожника;
Б. християнина;
В. язичника;
Г. агностика.



15. Яке природне явище передувало походу руського війська на половців?
А. буря на Дніпрі;
Б. віхола;
В. землетрус;
Г. парад планет.
16. Визначте центральний образ «Слова о полку Ігоревім» 
А. Ігор;
Б. Святослав Київський; 
В. Руська земля; 
Г. Ярославна.
17. Які твори входять до книжки «Сад божественних пісень» Г. Сковороди?
А. лірика;
Б. трактати;
В. байки;
Г. листування.
18. З якого твору Г. Сковороди взято наведену нижче цитату:
   Байдуже смерті, мужик то чи цар,
   Все пожере, як солому пожар. 
   Хто ж бо зневажить страшну її сталь? 
   Той в кого совість, як чистий кришталь...
А.  «Вдячний Еродій»;
Б. «Всякому місту – звичай і права»;
В.  «Зозуля і дрізд»;
Г.  «Ой ти, пташко жовтобоко…».
19. У якій поезії Г. Сковороди згадується Б. Хмельницький?
А. «Чистий можеш буть собою...»;
Б. «Ой пташино жовтобока»;
В. «De libertate»;
Г. «Всякому городу нрав і права».
20.  Яка тема розкривається в байці «Бджола і Шершень» Г. Сковороди?
А. свобода; 
Б. «сродна»праця;
В. дружба;
Г. розум і обмеженість.
21. До якої літературної епохи належить творчість Г. Сковороди?
А. реалізму;
Б. бароко;
В. Ренесансу;
Г. романтизму?
22. Який перехід спостерігаємо в поезії Г. Сковороди?
А. від силабо-тонічного віршування до тонічного;
Б. від силабо-тонічного віршування до силабічного;



В. від силабічного віршування до силабо-тонічного;
Г. від тонічного до силабічного.
23. Як називає повчальну частину своїх байок Г. Сковорода?
А. мораль; 
Б. висновок; 
В. кінцівка; 
Г. сила.
24. Скільки голосних звуків в українській мові?
А. Чотири.
Б. Шість.
В. Вісім.
Г. Десять.
25. Як називаються звуки, утворені з голосу та шуму?
А. Дзвінкі. 
Б. Глухі. 
В. Тверді. 
Г. М'які.
26. Який приголосний звук завжди м'який?
А. [в];
Б.[л]; 
В.[н]; 
Г. [й].
27. Який розділ науки про мову вивчає знаки письма?
А. Фонетика. 
Б. Стилістика. 
В. Графіка. 
Г. Орфоепія.
28. Які літери завжди позначають два звуки?
А. Я, ю.
Б.Щ.Ї. 
В. Є, і. 
Г. Я, щ.
29. У якому рядку в словах однакова кількість букв і звуків?
А. Зоря, єдність, юнь. 
Б. Сузір'я,  небесний,  день. 
В. Місяць, зорепад, синь. 
Г. Зоряниця, блакить, вись.
30. У якому рядку всі слова мають відкрій склади?
А. Дорога, дощик, любов. 
Б. Земля, дитина, радість.
В.Сонце, промені, світло.
Г. Осені, поля, зеленіти.


