


З М І С Т  П Р О Г Р А М И  

І. Вступ 

Мова - суспільне явище. Роль мови у формуванні і самовираженні особистості. 

Становлення української мови як державної. Матеріали Конституції України з 

мовних питань. Закон “Про мови в Україні”. Українська мова серед мов народів 

світу. Спілкування і мовлення. 

Багатозначні й однозначні слова. Пряме й переносне значення слів. Омоніми. 

Синоніми. Антоніми. Загальновживані слова. Власне українська лексика. 

Іншомовні слова. 

II. Фонетика і правопис. Орфоепія 

2.1. Українська абетка. Новий Український правопис 1993 року. Принципи 

українського правопису. Звуки мови. Голосні й приголосні звуки. Звуки і букви. 

Наголос. Фонетичні засоби милозвучності мови. Вживання великої літери. Правила 

переносу частин слова. 

2.2. Правопис приголосних. Глухі і дзвінкі приголосні. Чергування 

приголосних. Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ(ий), -ств(о). 

Чергування приголосних при словозміні і словотворенні. Правопис приголосних в 

кінці префіксів. 

2.3. Спрощення в групах приголосних. Уподібнення приголосних за 

місцем творення. 

2.4. Тверді і м’які приголосні. Випадки вживання та невживання м’якого 

знака. Вживання апострофа. М’який знак і апостроф в іншомовних словах. 

Сполучення літер йо, ьо. 

2.5. Подвоєння букв. Подовженні приголосні і позначення їх. Подовжені 

м’які приголосні. Подвоєння букв внаслідок збігу. Написання -н-, -нн- у 

прикметниках і похідних словах. Подвоєння букв в іншомовних словах. 

2.6. Правопис голосних. Творення і вимова голосних. Розрізнення Е та И. 

Правопис ненаголошених Е та И в префіксах та суфіксах. Розрізнення І та И. 

Правопис і та и в основах українських слів. Правопис і та и у префіксах та суфіксах. 

Правопис І та И в основах іншомовних слів. Розрізнення інших голосних. Правопис 

о та а, о та у. Чергування е з о після шиплячих та й. 

2.7. Складні слова. Творення і правопис. Написання складних слів разом, 

окремо, через дефіс. Правопис слів із частинами напів-, пів-. Правопис 

складноскорочених слів. 

Ш. Морфологія і правопис 

3.1. Загальна характеристика змінюваних іменних частин мови. 

Іменник. Рід. Число. Відміни. Відмінки. Відмінкові закінчення іменників. 

Правопис - і та -и в закінченнях іменників. Закінчення іменників II відміни 

чоловічого роду в родовому відмінку однини. 

Закінчення іменників II відміни в родовому відмінку множини. Особливості 

правопису закінчень іменників II відміни в інших відмінках. Правопис іменників III 

відміни в орудному відмінку однини. Правопис географічних назв, прізвищ, імен по 

батькові. 

  



3.2. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників. Правопис І та И в 

закінченнях прикметників. Інші частини мови, що відмінюються як прикметники. 

Творення і правопис вищого ступеня порівняння прикметників. Творення і 

правопис присвійних прикметників. 

Займенник. Вживання і правопис займенників. Вживання займенників. 

3.3. Числівник, правопис складних числівників і відчислівникових слів. 

Правопис відмінкових форм числівників. Особливості відмінювання числівників на 

означення десятків — 50-80. Відмінювання числівників 40,90,100. Відмінювання 

складених порядкових числівників. Зв’язок числівників з іменниками. 

3.4. Дієслово та його форми. Загальна характеристика дієслівних форм. 

Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб. 

Особові форми дієслова. Дієвідміни дієслів. Правопис особових закінчень 

дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах. Визначення дієвідміни 

дієслова за неозначеною формою. Чергування приголосних у дієсловах. 

Неособові форми дієслова. Дієприкметник. Активні і пасивні дієприкметники. 

Правопис дієприкметників. Творення і правопис дієприслівників. 

3.5. Незмінювані частини мови. 

Прислівник. Правопис прислівників, утворених від прикметників, утворених 

поєднанням прийменника з іменником. 

Правопис прислівників, утворених від числівників та прислівників. Правопис 

складних і складених прислівників. И та І в кінці прислівників. 

3.6. Службові частини мови. 

Прийменник. Правопис прийменників. Розрізнення прийменників і префіксів. 

Вживання прийменників. 

СПОЛУЧНИК Правопис сполучників. 

3.7. Частки. Правопис часток Правопис частки НЕ з іменними частинами 

мови та прислівником. Правопис частки НЕ з дієсловом. Правопис вигуків. 

IV Синтаксис і пунктуація 

4.1. Загальні відомості про речення та розділові знаки. Речення. Найменші 

складові речення. Типи речень. Просте речення. Тире в простому неускладненому 

реченні. Розділові знаки між групою підмета і групою присудка. Коми в простому 

реченні. Розділові знаки між однорідними членами речення. Узагальнюючі слова і 

розділові знаки при них. 

4.2. Відокремлені члени речення. Відокремлені другорядні члени речення. 

Відокремлені уточнюючі члени речення. Відокремлення прикладок. 

4.3. Слова, синтаксично не пов’язані з членами речення. Звертання. Вставні 

слова і речення. Вставлені слова і речення. Слова-речення. Слова-речення та 

вигуки. 

4.4. Складне речення. Загальна характеристика. Кома в складносурядному і 

складнопідрядному реченнях. Інші розділові знаки. Порівняльні звороти. Розділові 

знаки у складному безсполучниковому реченні. 

4.5. Пряма мова і цитата. Пряма мова і розділові знаки при ній. Передача 

прямої мови непрямою. Цитати. Правила оформлення цитат.  

 


