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1. Поняття про державну мову. Українська мова і громадянин України. 

Літературна норма української мови. 

 

2. Лексикологія. 

 Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. 

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. 

Лексична помилка. Тлумачний словник. Групи слів за значенням: 

синоніми, антоніми, омоніми. Пароніми. 

 

3. Будова слова. Орфографія. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і 

закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова й форми 

слова. Незмінні й змінні слова. 

 

4. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Голосні й приголосні 

звуки. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі; вимова звукі що 

позначаються літерами ґ і г. Позначення звуків мовлення на письмі. 

Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове 

значення букв я, ю, є, ї та щ. Склад. Наголос. Орфоепічний словник і 

словник наголосів. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. 

Орфографічний словник. Вимова приголосних звуків. Уподібнення 

приголосних звуків. Вимова і правопис префіксів роз-, без- Спрощення 

в групах приголосних. Найпоширеніші випадки чергування голосних і 

приголосних звуків. Правила вживання знака м’якшення. Правила 

вживання апострофа. 

 

 

5. Лексикологія.  Групи слів за походженням: власне українські й 

запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник 

української мови. Словник іншомовних слів. Лексична помилка. 

Антоніми. Синоніми. Омоніми. Пароніми. Фразеологізми. Джерела 



українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, 

афоризми як різновиди фразеологізмів. 

6. Словотвір. Орфографія.  Змінювання і творення слів. Твірне слово. 

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, 

префіксально-суфіксальний, безафіксний. Складні слова. Сполучні о, е 

в складних словах. Творення складноскорочених слів. Правопис 

складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-.  

 

7. Морфологія. Орфографія.  

 

 Іменник. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Іменники загальні й власні, конкретні та 

абстрактні. Велика буква та лапки у власних назвах Збірні іменники. Рід 

іменників. Число іменників. Відмінки іменників. Кличний відмінок. 

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи. 

Особливості написання іменників у кличному відмінку. Правопис 

складних іменників.  

Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Групи 

прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Ступені 

порівняння якісних прикметників, творення їх. Відмінювання 

прикметників. Прикметники твердої й м’якої груп. Перехід 

прикметників в іменники. Написання прикметників із суфіксами. 

Числівник: значення, кількісні та порядкові числівники, синтаксична 

роль.  

Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди 

займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; 

питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені.  

Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми 

дієслова: неозначена форма, особові форми. Неозначена форма 

(інфінітив). Доконаний і недоконаний види дієслова. Часи дієслів. 

Теперішній час. Минулий час. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е, и в 

особових закінченнях дієслів I і II дієвідмін. Способи дієслів (дійсний, 

умовний, наказовий). Не з дієсловами. Дієприкметник як особлива 

форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з 

дієприкметниковими зворотами. Активні й пасивні дієприкметники 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівниковий зворот. 

Розділові знаки при дієприслівниковому звороті.  



Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на 

день. 

 Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку 

слів у словосполученні й реченні. Сполучник як службова частина мови.  

Частка як службова частина мови.  

Вигук як особлива частина мови. 

 

8. Синтаксис і пунктуація. Словосполучення. Відмінність 

словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в 

словосполученні. Речення, його граматична основа (підмет і присудок). 

Повні й неповні речення. Речення з одним головним членом.  Види 

речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й 

неокличні. Пунктуаційна помилка. Другорядні члени речення: додаток, 

означення, обставина. Речення з однорідними членами (без сполучників 

і зі сполучниками а, але, і) Звертання. Непоширені й поширені 

звертання. Розділові знаки при звертанні.  Вставні слова. Виділення 

вставних слів на письмі комами. Прості і складні речення з 

безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Складносурядні та 

складнопідрядні речення. Кома між частинами складного речення, 

з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.  Пряма мова. 

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою. Діалог.Текст, його основні 

ознаки. 

 

9. Поняття про культуру мовлення. Стилі української мови. 


