
Фахове вступне випробування із профільних дисциплін 
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра 

за спеціальністю 
 

014.01 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) 

 
Варіант 0 

 
1. Знайдіть слово, у якому наголос на другому складі. 

   А) літопис 
Б) ненависть 
В) спина 
Г) олень    
            
 2. Укажіть, із яким значенням вживається фразеологізм  вдарити по руках. 
 А) насварити 
 Б) привітатись 
 В)	домовитись про щось 
 Г)	познайомитись з кимось 

     
3. Виділіть слово, утворене суфіксальним способом. 
А) привезти 
Б) написаний 
В) по-домашньому 
Г) виліт 
 
4. Укажіть абстрактний іменник.  
А) рослина 
Б) сонце 
В) хвилина 
Г) заздрощі 
 
5. Укажіть первинний складний прийменник. 
А) з-понад 
Б) навкруги 
В) для 
Г) крім 
 
6. Визначте варіант із реченням, у структурі якого є непрямі додатки. 
А) Не злічити мені тих зірок 
Б) Долину заповнював м’який передвечірній настрій 
В) По долині, по стежині біжить сонце 
Г) Осінь позолотила гаї та діброви. 
 
 



7. Як називається спосіб передачі чужої мови, який поєднує особливості прямої та 
непрямої мови? 
А) цитата 
Б) невласне пряма мова 
В) афоризм 
Г) власне пряма мова 
 
8. Сформулюйте ідею “Повісті минулих літ”. 
А) звеличення історії Русі  
Б) ствердження християнства як істинної релігії;   
В) оспівування русича-простолюдина  
Г) уславлення ратних князівських подвигів 
 
9. Автор творів “Єремія Вишневецький” та “Гетьман Іван Виговський”.   
А) І.Нечуй-Левицький  
Б) Панас Мирний  
В) Б.Грінченко  
Г) М.Старицький 
 
10. Про кого з письменників І.Франко сказав: «Він був сином мужика і став володарем 
у царстві Духа»? 
А) П. Куліша  
Б) Т. Шевченка  
В) М. Рильського  
Г) Г.Сковороду 
 
11. У романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” йдеться, зокрема, про панів... 
А) Свойських  
Б) Наських  
В) Польських  
Г) Чеських 
 
12. Жанр твору Л.Костенко “Маруся Чурай”. 
А) історична поема  
Б) історичний роман у віршах  
В) історичний роман-хроніка  
Г) соціально-побутовий роман 
 
13. Автор роману „Ворошиловград”. 
А) І. Андрусяк  
Б) Сергій Жадан  
В) Анна Багряна  
Г) Ігор Бондар-Терещенко 
 
 
 



14. Хто з названих учених розробляв наукові засади методики української мови в 40-ві 
роки XX-го ст.? 
А) І. Олійник   
Б) М. Пентилюк   
В) С. Чавдаров   
Г) С. Караман 
 
15. Морфологічна помилка – це порушення норм… 
А) уживання слів та їх форм   
Б) утворення граматичних форм слів   
В) утворення граматичних форм слів, словосполучень, речень   
Г) написання слів 
 
16. Основна мета навчання української мови полягає у: 
А) засвоєнні норм української мови   
Б) формуванні комунікативної компетентності учнів   
В) формуванні комунікативних умінь і навичок учнів   
Г) формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості учнів 
 
17. Яке з питань до розділу “Іменник” є проблемним? 
А) Яка самостійна частина мови називається іменником?  
Б) Чим зазвичай виступає іменник у реченні?  
В) Коли НЕ з іменниками пишеться окремо?  
Г) Чому незмінювані іменники не поділяються на відміни? 
 
18. Яке з поданих питань до теми “Ступені порівняння прикметників” є проблемним? 
А) Скільки ступенів порівняння має прикметник?  
Б) За допомогою яких частин слова утворюються форми вищого ступеня порівняння 
прикметника в українській мові?  
В) Чому ступені порівняння можуть утворюватися тільки від якісних прикметників?  
Г) Які ступеневі форми прикметника називаються простими? 
 
19. Як графічно позначається в учнівському зошиті помилка в реченні: “Під час 
шкільного міроприємства кожен учень отримав можливість поспілкуватися з поетом»? 
А)  Г      
Б) Л       
В) V       
Г) З 
 
20. Основними складниками естетичного впливу на учнів змісту художнього твору, на 
думку Н. Миропольської, виступають: 
А) відтворювальна уява, аналіз, синтез  
Б) естетичні смаки, естетичні цінності, естетичні категорії  
В) естетичне споглядання, естетичне переживання, естетична діяльність 
Г) моральні цінності, знання й уміння 

 



21. Основним завданням третього етапу (10–11 класи) вивчення літератури в 5–11-х 
класах загальноосвітньої школи є: 

А) прилучення до системного читання 
Б) формування стійкої мотивації до читання  
В) творчо-критичне читання 
Г) пропедевтична підготовка 
 
22. Визначте, якому рівню навчальних досягнень учнів відповідають визначені 
критерії: «Знає зміст твору, здатний переказати значну його частину, за 
допомогою вчителя виділяє головні епізоди в тексті»:  

А) початковому 
Б) середньому 
В) достатньому 
Г) високому 
 
23. Наперед розрахована система дій, яка передбачає відповідний порядок, розподіл 
у часі та термінах реалізації – це: 

А) планування 
Б) проектування 
В) моделювання 
Г) прогнозування 
 
24. Проблемний підхід до засвоєння знань на уроці літератури стосується: 
А) проблемно-тематичного шляху аналізу художнього твору 
Б) аналізу епічного твору  
В) аналізу ліричного твору 
Г) будь-якого із шляхів аналізу художнього твору 
 
25. Курс літератури в основній і старшій школі включає твори, що можна поділити 
на такі групи:  

А) твори для самостійного і текстуального вивчення 
Б) твори для текстуального вивчення і вивчення напам’ять 
В) твори для текстуального вивчення, позакласного і самостійного читання 
Г) твори для вивчення напам’ять, з літератури рідного краю, текстуального 
вивчення 

 
 
 
 
 
 

 
	


