


Пояснювальна записка

Співбесіда проводиться в усній формі.  Хід співбесіди відображається в листі
усної  відповіді,  де  відображається  повнота  та  правильність  відповідей.  Співбесіда
передбачає:  запитання,  які  дають  змогу  виявити  інтерес  абітурієнта  до  обраної
спеціальності,  рівень  сформованості  мовленнєвої,  лінгвістичної,  літературознавчої
компетенції, стиль спілкування, здатність оцінити літературно-мистецькі факти і мовні
явища та інше.

Критерії оцінювання
«Рекомендований  до  зарахування»:  абітурієнт  виявив  глибину  знань  та

стійкий інтерес  до  філологічної  діяльності,  показав  мистецьке  володіння  словом,
уміння  обґрунтовувати,  чітко  формулювати  та  точно,  доступно,  образно,  емоційно
передавати власні думки; виявив про професію філолога.

«Не  рекомендований  до  зарахування»:  за  умови, коли  абітурієнт  не  зміг
відповісти на поставлені питання, демонструє суто поверхове та розуміння української
мови і  літератури,  логіка  викладання  відповідей  і  послідовність  відсутня;  допускає
значні мовленнєві помилки.

Питання для співбесіди

Питання щодо мотивації вибору професії

1. На Вашу думку, в чому полягають основні завдання професійного філолога? 
2. Які саме аспекти вивчення української мови і літератури цікавлять вас найбільше? 
3. Чим для вас є привабливою професія філолога, вчителя української мови і літератури? 
4. Як  відбулося  усвідомлення  того,  що  хочете  займатися  саме  українською  мовою  і

літературою? 
5. Якими,  на  Ваш  погляд,  особистісними  якостями  повинен  бути  наділений

професійний філолог? 
6. Які,  на  Ваш  погляд,  професійні  уміння  необхідні  для  роботи  філолога,  вчителя

української мови і літератури? 
7. Як ви вважаєте, чи існують протипоказання для роботи вчителем української мови і

літератури? 
8. Чим обумовлений Ваш вибір саме цього Університету? 
9. Чи подобається Вам читати художню літературу? Чому? 
10. Чи цікавлять Вас проблеми розвитку української мови? Які саме? 
11. Коротко опишіть бачення себе через п'ять років. 
12. Чи є у Вас головні цілі в житті, до досягнення яких Ви прагнете? 
13. Щоб Ви хотіли в собі виховати? 
14. Як Ви розумієте поняття «вміння вчитися»? 
15. Складіть професійний портрет ідеального, на Вашу думку, вчителя української мови і

літератури. 
Питання  мовознавчої  проблематики

1. Що Ви знаєте про систему фонем сучасної української літературної мови? 
2. Яке значення мають орфоепічні норми? 
3. Чим зумовлені причини порушення орфоепічних норм?
4. Назвіть графічні засоби української мови: букви і не буквені засоби. У чому особливість

позначення на письмі твердості та м'якості приголосних?
5. Які  зміни відбулися  в  українській  графіці  й орфографії  в XX ст.?  Як Ви ставитесь  до



необхідності нової реформи української орфографії?
6. Визначте  спільні  і  відмінні  риси  словосполучення  і  речення  як  основних  синтаксичні

одиниці.
7. Подайте визначення прийменника. Наведіть приклади.
8. Подайте визначення сполучника. Наведіть приклади.
9. Чим відрізняються сполучники від сполучних слів?
10. Подайте визначення частки. Яка функція часток у мові?
11. Розкрийте  значення  та  вживання  форм  теперішнього,  минулого  та  майбутнього  часу

дієслів в українській мові.
12. Що Вам відомо про якісні, відносні і присвійні прикметники?
13. Подайте  визначення  іменника  як  частини  мови,  укажіть  його  граматичні  категорії  та

синтаксичну роль. 
14. Наведіть приклади з різних семантичних груп іменників: власні і загальні назви, назви

істот і неістот; значення конкретне (предметне, речовинне, збірне) та абстрактне.
15. Що Вам відомо про напрями досліджень із ономастики як науки про власні назви?

Питання літературознавчої проблематики

1. Що об’єднує художню літературу з іншими видами мистецтва?
2. У чому полягає естетична функція мови художнього твору?
3. Чим відрізняються ліро-епічні твори від епічних?
4. Чим відрізняються ліричні  твори від ліро-епічних?
5. Чим відрізняються епічні твори від драматичних?
6. Що об’єднує епічні та драматичні твори?
7. Чим відрізняється прозова мова від віршованої?
8. Що об’єднує  та  розрізнює   поняття  «літературна  мова»  та  «мова  художньої

літератури»?
9. Назвіть жанри епосу.
10. Назвіть жанри драми.
11. Назвіть жанри лірики.
12. Назвіть жанри мішаної форми (ліро-епічні твори).
13. У чому полягає специфіка основних видів теоретико-літературознавчих праць:

рецензія, стаття, літературно-критичний нарис, монографія? 
14. Які Ви знаєте літературознавчі та літературно-художні видання?
15. Які Ви знаєте Інтернет-ресурси літературознавчої проблематики?
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