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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Фахове вступне випробування за спеціальністю 035.01 «Філологія (українська мова 
та література)» (освітньо-наукова програма: «Теорія, історія української мови та 
компаративістика») передбачено Правилами прийому до Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» в 2022 р. для тих абітурієнтів, які вступають на навчання 
для здобуття ступеня магістра.
Фахове вступне випробування за спеціальністю 035.01 «Філологія (українська мова та 
література)» має за мету з’ясування рівня професійних компетенцій, теоретичних знань і 
практичних навичок абітурієнтів з базових мовознавчих дисциплін «Українська мова 
(Фонетика. Лексика. Морфологія. Синтаксис)», «Історія української мови», «Загальне 
мовознавство»; визначення їхньої готовності до засвоєння відповідної освітньої програми 
магістерського рівня.

Фахове вступне випробування за спеціальністю 035.01 «Філологія (українська мова 
та література)» проводиться дистанційно в режимі онлайн на платформі Microsoft 
Teams (дивись Додаток 11 до Правил прийому) у формі усного екзамену, під час якого 
кожен абітурієнт надає відповіді на три питання, вміщені в обраному ним білеті.

Кількість білетів -  ЗО (у кожному білеті по 3 питання).
Тривалість усного екзамену -  до 20 хв. на кожного абітурієнта

Зразок білета:

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова приймальної комісії,
Президент
Національного університету 
«Києво- Могилянська академія» 
_________________  С. М. Квіт
«__ » _____________________2022 р.

Освітньо-кваліфікаційний ступінь: Магістр 
Галузь знань: 03 - Гуманітарні науки
Спеціальність: 035.01 — Філологія (українська мова та література)
Назва дисципліни: «Українська мова (Фонетика. Лексика. Морфологія. Синтаксис)», 
«Історія української мови», «Загальне мовознавство»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Система фонем української літературної мови. Голосні та приголосні фонеми сучасної 
української літературної мови, їх класифікація.
2. Походження української мови, її місце серед інших слов’янських. Основні періоди 
розвитку. Джерела для вивчення історії української мови..
3. Лінгвістична концепція Ф. де Сосюра та її підгрунтя. Теорія мови і мовлення. Мова як 
система. Знаковий характер мови. Учення про синхронію й діахронію.

Затверджено на засіданні
кафедри загального і слов'янського мовознавства 
Протокол № 3 від 29 квітня 2022 року
Завідувач кафедри ______________  Куранова С. І..
Голова фахової атестаційної комісії ______________  Лучик А. А.



II. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

УКРАЇНСЬКА МОВА

1. Система фонем української літературної мови. Голосні та приголосні фонеми 
сучасної української літературної мови, їх класифікація.
2. Сучасні орфоепічні норми української мови. Вимова голосних, приголосних та їхніх 
сполук.
3. Принципи українського правопису та їхня роль і місце в українській орфографії. 
Проблеми нового правопису.
4. Лексика сучасної української мови з погляду її походження.
5. Джерела української фразеології. Лексико-граматичні зміни фразеологізмів 
української мови.
6. Українська лексикографія. Характеристика найважливіших лексикографічних 
праць.
7. Слово і морфема. Типи морфем.
8. Способи творення слів та їх різновиди у сучасній українській літературній мові. 
Словотворення як основне джерело збагачення лексичного складу української мови.
9. Система граматичних категорій в українській мові.
10. Повнозначні та службові частини мови. Дискусійні питання в класифікації частин 
мови.
11. Іменник, його ознаки та лексико-граматичні розряди.
12. Граматичні категорії іменників, засоби їх вираження та значення.
13. Прикметник як частина мови.
14. Граматичні категорії прикметників.
15. Числівник як частина мови.
16. Займенник як частина мови.
17. Дієслово як частина мови. Форми дієслова, місце інфінітива в системі дієслівних 
форм.
18. Категорія виду дієслова, її зв’язок з категоріями способу й часу.
19. Категорія особи, її значення й морфологічне вираження. Категорія числа й роду
особи в системі дієслова. Дієвідмінювання. Категорія способу (з історичним поясненням).
Категорія часу дієслова. Значення, вираження та вживання часових форм.
20. Дієприкметник. Активні й пасивні дієприкметники в сучасній українській 
літературній мові. Граматичні категорії дієприкметників.
21. Прислівник, його значення, морфологічні ознаки й синтаксична роль.
22. Службові частини мови. Прийменники. Сполучники. Частки. Перехід повнозначних 
слів у службові частини мови.
23. Вигуки як особливий лексико-граматичний клас слів.
24. Синтаксис як учення про граматичну будову мови. Одиниці та категорії синтаксису.
25. Типи підрядних словосполучень і способи вираження в них синтаксичних 
відношень.
26. Речення як основна одиниця синтаксису. Основні ознаки речення. Класифікація 
речень.
27. Просте двоскладне речення. Головні члени двоскладного простого речення. їх типи, 
способи вираження, синтаксичні зв’язки.
28. Односкладні речення. їх структурно-семантичні типи.
29. Повне й неповне речення. Типи неповних речень. Порядок слів у простому реченні.
30. Складне речення як синтаксична одиниця. Класифікація складних речень в 
українському мовознавстві.



31. Складнопідрядні речення, їх структурно-смислова єдність, засоби поєднання і місце 
предикативних частин. Класифікація складнопідрядних речень у лінгвістичній літературі.
32. Складносурядні речення, їх типи, смислові відношення й засоби зв’язку 
предикативних частин. Безсполучникові складні речення, їх типи і засоби зв’язку.
33. Період, його структурні типи, особливості інтонації, використання в мовних стилях. 
Пряма, непряма і власне-непряма мова, їх структурні особливості та стилістичне 
використання. Текст і його складники.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Історична граматика української мови

1. Походження української мови, її місце серед інших слов’янських. Основні періоди 
розвитку. Джерела для вивчення історії української мови.

Історія української літературної мови
2. Давньоруська літературно-писемна мова XI - середини XIII ст. Типологічна і жанрово- 
стилістична структура.
3. Староукраїнська літературна мова другої половини XIII -  середини XVI ст., її 
диференціація на слов’яноруську (церковнослов’янську) і руську («руську посполиту»).
4. Розвиток наукового стилю староукраїнської літературної мови середини ХУІ-ХУІІІ ст..
5. Нова українська літературна мова кінця XVIII -  першої половини XIX ст. Її діалектна 
основа. Мова творів Івана Котляревського. Мова прози Григорія Квітки-Основ’яненка.
6. Тарас Шевченко -  основоположник нової української літературної мови. Фонетичні, 
граматичні, лексичні особливості мови його творів. Мова творів Тараса Шевченка та 
українських поетів-романтиків першої половини та середини XIX ст. (зіставний аналіз).
7. Українська літературна мова середини XIX -  першої третини XX ст. Проблеми 
формування фонетики і граматики. Жанрово-стилістичний розвиток.
8. Лінгвістичне опрацювання проблем історії української мови в другій половині XIX -  
першій третині XX ст. Праці О. Потебні, П. Житецького, І. Огієнка, Б. Грінченка, Є. 
Тимченка, А. Кримського та ін. З історії становлення та закріплення єдиного українського 
правопису.
9. Білінгвізм у СРСР і функціональний статус української мови. Мовна політика КПРС на 
практиці та її наслідки для розвитку української літературної мови.
10. Українська літературна мова середини і другої половини XX ст. Фонетичні та 
граматичні норми, їх закріплення у правописі, граматиках і словниках.
11. Мова української поезії, прози і драматургії середини і другої половини XX ст. 
Стилістичні норми і тенденції розвитку.
12. Мова українських письменників-шістдесятників, письменників-політв’язнів та 
української діаспори XX ст. їх значення для розвитку української літературної мови кінця 
XX -  початку XXI ст.

Старослов ’янська мова
1. Поняття про старослов’янську мову. Питання про її діалектну основу. Варіанти 
старослов’янської мови.

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО 
Вступ до мовознавства

1. Мови світу та їх класифікації. Генеалогічна та структурно-типологічна класифікації 
мов. Мови народів і народностей України з погляду різних класифікацій.
2. Мова й письмо. Етапи розвитку й основні типи письма. Графіка й орфографія. 
Принципи орфографії в різних мовах.



3. Фонетика як розділ мовознавства. Мовний аппарат та його робота. Фонетичне 
членування мовного потоку.
4. Артикуляційно-акустична характеристика голосних і приголосних звуків у різних 
мовах світу.
5. Фонологія як наука про систему фонем. Фонема як основна одиниця фонології, 
функції та диференційні ознаки фонем. Фонема і звук. Системна організація фонем.
6. Лексикологія як розділ мовознавства. Супровідні розділи лексикології: фразеологія, 
ономастика, етимологія, лексикографія.
7. Типи системних відношень лексичних одиниць. Омонімія, основні шляхи утворення 
омонімів. Типи омонімів. Парнонімія. Міжмовна омонімія. Синонімія. Табу та евфимізми 
як специфічні синоніми. Антонімія. Оксюморони як специфічний вияв антонімії.
8. Зміни в лексичному складі мови. Активна й пасивна лексика. Диференціація лексики 
за сферою вживання і стилістичним забарвленням.
9. Предмет і розділи грамматики. Основні одиниці та елементи граматичної будови 
мови: морфема, словоформа, словосполучення і речення. Граматичне значення слова, 
способи й засоби його вираження в різних мовах. Грамматична форма. Граматичні 
категорії.

Загальне мовознавство

10. Передумови порівняльно-історичного мовознавства. Виникнення порівняльно- 
історичного мовознавства: Ф. Бопп, Я. Грімм, Р. Раск, О. Востоков.
11. Загальна лінгвістична концепція мови В. фон Гумбольдта та її філософські основи. 
Критичні оцінки окремих положень лінгвістичної концепції Гумбольдта.
12. Лінгвістична концепція А. Шлейхера і наступний розвиток порівняльно-історичного 
мовознавства. Молодограматична школа в мовознавстві. Здобутки і вади 
молодограматизму.
13. Логіко-граматичний напрям у мовознавстві середини -  другої половини XIX ст. (К. 
Беккер, Ф. Буслаєв). Зарубіжні психологічні школи в мовознавстві XIX ст. (Г. Штейнталь, 
М. Лацарус, В. Вундт та ін.).
14. Харківська лінгвістична школа. Загально лінгвістична концепція О. Потебні та її 
філософські основи.
15. Мовознавство кінця XIX -  початку XX ст. Критика молодограматизму і нові пошуки 
в мовознавстві. Школа «Слів і речей». Виникнення соціології мови та інших шкіл.
16. Лінгвістична концепція Ф. де Сосюра та її підґрунтя. Теорія мови і мовлення. Мова 
як система. Знаковий характер мови. Учення про синхронію й діахронію.
17. Мовознавство XX ст. і структуралізм. Празький лінгвістичний гурток 
(«функціональна лінгвістика»), копенгагенська глосематика, американський структуралізм 
і дескриптивна лінгвістика.
18. Новітні напрями й концепції загального мовознавства: когнітивна лінгвістика, 
комп’ютерна лінгвістика, комунікативна лінгвістика, психолінгвістика, сучасна 
соціолінгвістика. Внесок українських мовознавців у розвиток новітніх напрямів.
19. Діалектичний взаємозв’язок мови й мислення. Типи людського мислення й мова. 
Теорія мовної відносності та її критична оцінка. Мова й мовлення. Одиниці та категорії 
мови й мовлення.
20. Мовознавство і семіотика. Властивості мовного знака. Мова як знакова система 
особливого роду. Типи мовних знаків і мовні одиниці. Відмінність мовних знаків від інших 
штучних знакових систем і знаків-сигналів.
21. Мова й суспільство. Суспільна природа мови й мовної діяльності. Мова як 
соціально-історична норма. Узус. Соціальна спільність людей і соціальні типи мов. Мова 
як найважливіша етнічна ознака. Соціолінгвістика та інтерлінгвістика.



22. Диференціація мови. Територіальна диференціація мови з погляду синхронії та 
діахронії. Літературна мова й діалекти. Соціальна диференціація мови. Літературна мова та 
її стилі.
23. Мова як система. Поняття системи в мові. Типи систем. Властивості мовної системи. 
Структурні елементи мовної системи та їх організація. Мова як система систем. 
Парадигматика і синтагматика як форми організації мовної системи та існування 
(функціонування) мови. Співвідношення системних і несистемних явищ. Система і норма.
24. Мова як історична категорія. Розвиток як властивість мови. Синхронія і діахронія. 
Причини мовних змін. Закони розвитку мови. Взаємодія мов та її історичні наслідки. 
Основні процеси й темпи розвитку мов та їхніх рівнів.
25. Методологія як складова частина мовознавства. Поняття про метод у лінгвістиці. 
Класифікація методів у теоретичному мовознавстві. Етапи наукового пізнання та 
лінгвістичного аналізу. Описовий метод та його прийоми.

ПІ. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
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9. Вихованець І. Р. Система відмінків української мови. -  К., 1987.
10. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. -  К., 1988.
11. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична 
структура речення. -  К., 1983.
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14. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. -  Донецьк, 1996.
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19. Матвіяс І.Г. Варіанти української літературної мови. -  К, 1998.
20. Півторак Г.П. Українці: звідки ми і наша мова. -  К., 1993.
21. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української літературної мови. -  К.,1992.
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23. Сучасна українська літературна мова / За ред. Грищенка А.П. -  К., 1997.
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5. Ковалик І.І., Самійленко С.П. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичної думки. -  
К., 1985. -2 1 4  с.
6. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. -  К., 2003. -  288 с.
7. Пещак М.М. Нариси з комп’ютерної лінгвістики. -  Ужгород, 1999. -  200 с.
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IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Результати фахового вступного випробування за спеціальністью 035.01 «Філологія 
(українська мова та література)» (освітньо-наукова програма: «Теорія, історія української 
мови та компаративістика»; спеціалізація «Теорія, історія української мови та
компаративістика») оцінюються за 200-бальною шкалою.

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи за спеціальністью 035.01 «Філологія 
(українська мова та література)» (освітньо-наукова програма: «Теорія, історія української 
мови та компаративістика»; спеціалізація «Теорія, історія української мови та
компаративістика») здійснюється за такими критеріями:

Таблиця 1
Кількість балів за письмову 

екзаменаційну роботу
Критерії оцінювання

181-200

Абітурієнт повинен виявити глибокі системні знання програмного 
матеріалу з усіх трьох питань білету, дати вичерпні відповіді на 
кожне з них, науково обґрунтувати висловлені теоретичні 
положення та використаний ілюстрований матеріал, переконливо 
аргументувати власну позицію в розкритті дискусійних проблем, 
що стосуються питань екзаменаційного білету. Відповіді 
абітурієнта засвідчують здатність до аналізу й інтерпретації 
засвоєного матеріалу, відмінне володіння навичками логічного і 
послідовного викладу та його мовностилістичного оформлення.

151-180

Абітурієнт повинен розкрити суть питань екзаменаційного білету, 
правильно пояснити теоретичні положення відповідей, 
підтвердивши їх прикладами, виявити достатні знання основної 
фахової літератури й термінології. Надано правильні та повні 
відповіді не менше ніж на 2 екзаменаційні питання або правильно, 
але недостатньо повно, відповів на всі 3 питання. Відповіді 
абітурієнта засвідчують у цілому високий рівень засвоєння 
програмного матеріалу, здатність до його аналізу та інтерпретації, 
належне володіння навичками логічного і послідовного викладу 
та його мовностилістичного оформлення.

100 -150

Абітурієнт повинен орієнтуватися в сучасній фаховій термінології 
та літературі, розкрити загальний зміст питань, навести 
елементарні приклади на підтвердження окремих з висловлених 
думок. Надано правильну та повну відповідь не менше ніж на одне 
екзаменаційне питання. Відповіді абітурієнта засвідчують 
задовільний рівень засвоєння програмного матеріалу і здатності 
до його засвоєння та інтерпретації, а також достатнє володіння 
навичками логічного і послідовного викладу та його 
мовностилістичного оформлення.

0 - 9 9 Абітурієнт отримує, якщо зовсім не розкрив суті двох або трьох 
питань білету, не володіє достатніми знаннями фахової 
термінології та елементарних лінгвістичних понять, не вміє



кваліфіковано прокоментувати основні мовні факти і явища, що 
стосуються програмного матеріалу. Відповіді абітурієнта 
засвідчують незадовільний рівень засвоєння програмного 
матеріалу і здатності до його засвоєння та інтерпретації, 
недостатнє володіння навичками логічного і послідовного 

______________________________________  викладу та його мовностилістичного оформлення.______________

Кількість балів у фаховому вступному випробуванні, що будуть надаватися за 
знання української мови як важливої компетентності для опанування навчальної 
програми і спосіб та критерії оцінювання цієї компетентності, не виходить за межі загальної 
оцінки. Знання української мови оцінюються за грамотністю викладу матеріалу у письмовій 
формі до іспиту з фахового випробування. Низький рівень грамотності може вплинути на 
оцінку з фахового випробування, а саме на її зниження від одного до п’яти балів.

Абітурієнт вважається таким, що склав фахове вступне випробування за 
спеціальністью 035.01 «Філологія (українська мова та література)» (освітньо-наукова 
програма: «Теорія, історія української мови та компаративістика»; спеціалізація «Теорія, 
історія української мови та компаративістика»), якщо оцінка за письмову екзаменаційну 
роботу становить 100 -  200 балів.

У випадку, якщо екзаменаційна оцінка становить 0 - 9 9  балів, абітурієнт вибуває з 
конкурсного відбору на спеціальність 035.01 «Філологія (українська мова та література)» 
(освітньо-наукова програма: «Теорія, історія української мови та компаративістика»; 
спеціалізація «Теорія, історія української мови та компаративістика»).

V. АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИПРОБУВАННЯ

5.1. Вступне випробування проводиться дистанційно з паралельною онлайн- 
присутністю вступника під час проходження іспиту на платформі Microsoft Teams з 
обов’язково увімкненою камерою.

Початок вступного випробування визначається розкладом вступних випробувань. 
Вступник повинен зайти на платформу та пройти процедуру ідентифікації (приблизно за 30 
хвилин до початку).

У разі початку повітряної тривоги вступник має терміново повідомити членів комісії 
в чаті MS Teams групи. Іспит для цього вступника буде скасовано, а у вступника з’являється 
можливість скласти іспит у резервний час згідно з графіком.

5.2. Для реєстрації вступника на вступний іспит буде використана поштова скринька, 
яку вступник зазначив у своєму електронному кабінеті вступника.

5.3. Вступник отримує запрошення на пошту, вказану при реєстрації в електронному 
кабінеті вступника. Адміністрація НаУКМА не несе відповідальності за помилку в адресі 
електронної скриньки вступника, яка використовується для авторизації.

5.4. Приймальна комісія додає вступників до екзаменаційних груп відповідно до 
поданих заяв.

5.5. У день проведення випробування вступник долучається до відеоконференції під 
власним прізвищем, ім’ям та іменем по батькові повністю з обов’язково увімкненою 
камерою.

5.6. Вступник проходить ідентифікацію через представлення документу, який 
офіційно підтверджує особу вступника.

5.7. Вступник проходить вступне випробування з постійно увімкненою камерою. У 
разі, якщо камера буде вимкнена, екзаменаційна комісія не буде брати до розгляду



результати вступного випробування.

5.8. При виникненні питання вступник може поставити його через чат зустрічі або 
вголос, «піднявши руку».

5.9. Мікрофони під час проходження тестування будуть вимкнені та за потреби 
вмикатимуться членами комісії.

5.10. Під час проведення ідентифікації вступників та тестування буде відбуватись 
запис.

5.11. Результати вступного іспиту Приймальна комісія оприлюднює протягом доби 
після завершення іспиту на сайті Приймальної комісії.

Голова фахової атестаційної комісії А. А. Лучик

Завідувач кафедри С.І. Куранова


