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Перелік питань для співбесіди 

 
1. Чому ви вибрали наш заклад освіти? 

2. Звідки ви дізналися про наш ліцей? 

3. Чим вас зацікавив наш освітній заклад? 

4. Який ще заклад освіти ви відвідували з метою подальшого навчання? 

5.  Що вам там сподобалось, а що ні? 

6. Чому ви вибрали таку професію? 

7. Що ви очікуєте від навчання в нас? 

8. Що ви чули про наш ліцей? 

9. Хто рекомендував вступ до нашого ліцею? 

10. Чи знаєте ви про умови проживання в гуртожитку ліцею? 

11. В яких гуртках ви займались? В яких заходах брали участь? 

12. Що ви знаєте про працевлаштування в ліцеї? 

 

Українська мова і література 

   

1. Яке значення мова відіграє в житті людини, суспільства? 

2. Розкажіть про своє село, місто. 

3. Розкажіть про свою сім’ю. 

4. Скільки літер в українському алфавіті? 

5. Які стилі мовлення в українській мові знаєте? 

6. Що таке синоніми, омоніми, антоніми? Наведіть приклад. 

7. Види речень за метою висловлювання. 

8. Назвіть, яких ви знаєте українських поетів та письменників. Що вони 

написали? 

9. Який вам сподобався вірш з української літератури? Прочитайте його 

напам’ять. 

10. Значення творчості Т. Г. Шевченка. 

 

Хімія 

1. Назвіть основні фізичні властивості металів. 

2. Який метал має бактерицидні властивості? 

3. Назвіть основні класи неорганічних сполук. 

4. Назвати основні види хімічного зв’язку. 

5. Назвати основні типи хімічних реакцій. 



6. Як читається періодичний закон і хто його автор? 

7. Що називається хімічною реакцією? 

8. Який процес проходить в природі в зелених рослинах? 

9. Що посилює корозію металів? 

10. Залізні предмети покриваються бурим нальотом внаслідок процесу… 

 

 Математика 

1.  Що таке натуральні числа? Наведіть приклади. 

2.  Який дріб називають неправильним? 

3. В чому суть теореми Піфагора? 

4. Який чотирикутник називається паралелограмом? 

5. Який трикутник називається правильним? 

6. Чому дорівнює сума кутів трикутника? 

7. Що таке паралельні й перпендикулярні прямі? 

8. Що таке коло, радіус, діаметр? 

9. Які арифметичні дії вам відомі? 

10. Які ви знаєте геометричні фігури? 

 

 

Фізика 

1. З чого складаються всі фізичні тіла? 

2. Назвіть одиницю вимірювання маси. 

3. Яким приладом вимірюють напругу? 

4. Назвати кристалічне тверде тіло, яке ми використовуємо щоденно в 

харчуванні. 

5. В яких одиницях вимірюється сила? 

6. Які види енергії ви знаєте? 

7. Яким приладом вимірюють силу струму? 

8. Які ви знаєте види механічних коливань? 

9. Назвіть три стани речовини. 

10. До якого стану відноситься вода? 

 


