(питання з питальним словом, звертання, вимога), ІК-3 (питання без питального слова,
незавершеність, перелічення), ІК-4 (питання зі значенням зіставлення із сполучником а), ІК-5
(якісна й кількісна оцінка), ІК-6 (перепитування, вимога, прохання, побоювання й
застереження, порада), ІК-7 (заперечення, незгода). Інтонація складного речення.
БУДОВА СЛОВА
Словотвір і морфологія
Основа слова; основа слова і закінчення, корінь, префікс, суфікс.
Словотвірні характеристики
Іменники: особа чоловічої статі за національністю з суфіксами -ец(ь) (-єц(ь), -анин; особа
жіночої статі з суфіксами -к(а), -ниц(я); особа за професією з суфіксами -тел(ь), -іст; віддієслівні
з суфіксами -анн(я); складання основ.
Прикметники: назва якості предмета, його ознака з суфіксами -н(ий/ій); відношення до
предмета чи особи, належність, походження або місце розташування з суфіксами -ськ(ий);
зменшено-пестливий відтінок з суфіксами -еньк(ий), -есеньк(ий); відношення до певної галузі
науки з суфіксами -ичн(ий), -ічн(ий); складання основ.
Прислівники: з суфіксами -о, рідше -е, мотивованих якісними прикметниками; з
префіксом по- і суфіксами -ому, -и.
Дієслова: з суфіксами -ува- (-юва-), -и-, -і- (-ї-), -а-, -ну-; з префіксами по-, про-, на-, з- (зі), пере-, до-; дієслів руху з префіксами в- (у-, уві-), при-, по-, пі-, під-, від-, за-, про-, пере-, об(обі-), роз- (розі-).
Основні чергування звуків у корені в формах дієслів І та ІІ дієвідмін.
ІМЕННИК
Іменники на позначення істот і неістот. Власні й загальні назви іменників. Рід іменників.
Число іменників. Відмінювання іменників. Значення і вживання відмінків.
Функції і значення відмінків:
1. Називний відмінок:
– логічний суб’єкт (виконавець дії чи тема розмови) (Студент читає. Іван учиться. Місто
будується. Дощ пройшов.);
– граматичний суб’єкт (У мене є олівець. ЇЇ звати Олена. Мені потрібен зошит. Моєму
синові вже рік. Мені подобається теніс. Мене цікавить історія.);
– предикат (Ця дівчина моя сестра. Він черговий. Київ – старовинне місто. Ваш поверх –
четвертий.);
– кількість (після числівників два (дві), обидва (обидві), три, чотири) (У мене є три брати.
Обидва студенти склали іспит. Три зошити й чотири олівці лежали в моєму портфелі.);
– предмет порівняння у конструкціях зі сполучником ніж (Олена малює гірше, ніж її
молодший брат. Раніше ми жили в кращому будинку, ніж цей.).
2. Родовий відмінок
а) без прийменника:
– власник предмета (Це підручник Андрія.);
– об'єкт при запереченні (Я не бачив цього фільму.);
– заперечення зі словами немає, не маю, не було, не буде (У Андрія немає сестри. Я не
маю сестри.);
– ознака предмета, особи (Це карта України. Це наш викладач української мови.);
– позначення вимірюваного об'єкта (Дайте мені склянку води.);
– точна дата події, дії (Андрій народився першого січня тисяча дев'ятсот вісімдесят
першого року.);
– вказівка на тиждень, місяць, рік та ін. (Це було 2005-ого року. Наступного тижня я їду
до батьків.);
– кількість, міра в поєднанні з кількісними числівниками та словами скільки, багато, мало,
чимало, трохи, декілька (Вони будуть навчатися тут 5 років. Скільки студентів у вашій групі?);
б) з прийменникoм:
у (в) – назва особи, яка має предмет або не має предмета (У Андрія є підручник. У Андрія
немає підручника.);
у (в) – розташування, пов'язане з особою (Мій друг був у друзів.);

без – відсутність чогось (Я люблю чай без цукру.);
крім (окрім) – вилучення чогось чи когось (Крім Павла, всі виконали завдання.);
біля (навпроти, позаду, попереду), далеко від (недалеко від, близько від, ліворуч від,
праворуч від) – місце розташування предмета, перебування особи (Андрій живе навпроти
університету. Андрій живе недалеко від батьків.);
до, від, з (із, зі) – місце, до (від/з) якого рухається об'єкт (Андрій їде до Києва. Андрій
приїхав від брата. Вона приїхала з Києва. Мілош із Чехії. Андрій повернувся зі Львова.);
після, під час, протягом, від, з, до, за – час дії (Після уроків буде екскурсія. Це було під час
війни. Ми повинні зробити ремонт протягом місяця. Перерва з (від) другої до третьої години.
Це було за Ярослава Мудрого.);
для – призначення предмета (Ця контрольна робота для студентів, а ця для аспірантів.);
з – матеріал, з якого зроблено предмет (Це стіл із дерева.);
з – ознака предмета за відношенням до галузі знань (Це підручник з української мови.);
від, з – причина (Вона плакала від (з) горя.);
до – міра дії (Вона сміялася до сліз.).
3. Давальний відмінок
– логічний субєкт в конструкціях зі значенням ставлення до особи або предмета розмови
(Оксані подобається цей фільм. Я радий зустрічі з вами. Мені шкода вас.);
– логічний суб'єкт в конструкціях зі значенням фізичного або емоційного стану (Дівчині
погано. Йому весело.);
– логічний суб'єкт в конструкціях на позначення віку особи чи предмета (Андрієві 20
років.);
– логічний суб'єкт, якому необхідно виконати дію (Мені треба (потрібно, можна, варто,
слід) подивитися цей фільм);
– об'єкт наміру, побажання (Я бажаю Вам щастя. Мені хочеться поїхати у Крим.).
– об'єкт, на який спрямована дія (Іван написав листа мамі);
– ознака предмета (Це пам'ятник Тарасові Шевченку.);
4. Знахідний відмінок
а) без прийменника:
– прямий об'єкт дії (особа чи предмет) при перехідних дієсловах (Андрій читає книжку.);
– об'єкт інформації (мовлення) (Ми зустріли Андрія.);
– логічний суб'єкт з дієсловом звати (Мене звати Оксана.);
– час дії (тривалість) (Я читав цю книгу весь тиждень.);
б) з прийменникoм:
в (у) – об'єкт дії (особа чи предмет, на який спрямована дія) (Андрій грає у футбол. Він
кинув олівець і влучив у Дмитра.);
в (у) – час дії (назви днів тижня) (Це було у понеділок чи в середу.);
про – об'єкт інформації (мовлення) (Ми говоримо про Андрія.);
на, за – порівняння або ознака суб'єкта (Син схожий на батька, а дочка на маму. Вона
робить це краще за маму.);
в (у), на, під, за – напрямок руху (дії) (Андрій пішов у їдальню. Студенти йдуть на стадіон.
Покладіть книги на (в, під) стіл. Сідайте за стіл.);
за, на – час дії (Я прочитав цю статтю за годину. Я взяв цю книжку на один день.);
через, за – період часу, після якого відбувається дія (Ми повернемося через (за) тиждень.).
5. Орудний відмінок
а) без прийменника:
– знаряддя дії (інструмент) (Андрій любить малювати олівцем.);
– характеристика, ознака особи, предмета з дієсловами бути, стати, працювати,
захоплюватися, цікавитися, володіти, користуватися, пишатися (Андрій хоче бути журналістом.
Андрій захоплюється літературою.);
– місце руху (Він іде вулицею.);
– суб'єкт дії (Цей роман написаний відомим українським письменником.);
– мова спілкування (Він дуже швидко розмовляє українською мовою.);
б) з прийменникoм:

з (зі, із, разом з) – спільність дії (Я розмовляю з братом. Андрій хотів би відпочивати
разом зі шкільними друзями.);
за, над, під, перед, між, поруч з – місце (За будинком росте чудовий сад. Календар висить
над столом. Гараж розташований під землею. Перед університетом стоїть пам'ятник Тарасові
Шевченку. Андрій сидить між Миколою і Оксаною. Поруч зі мною сидить студентка з Ірану.);
з – ознака предмета (Сестра любить каву з молоком.).
6. Місцевий відмінок
в (у), на, по, при – місце (Андрій живе в Києві. Стіл стоїть у класі. Книга лежить на столі.
Не ходіть по траві! При університеті є гуманітарний ліцей. Дерево росте при дорозі.);
в (у), о, по – час (Іспити закінчуються у червні. Заняття починаються о восьмій годині. Ми
зустрінемося по обіді.);
на – інструмент, знаряддя дії (Він грає на гітарі.);
на – засіб пересування (Ми їдемо на автобусі.);
7. Кличний відмінок
– об'єкт-адресат, до якого звертається мовець (Дівчино, як Вас звати?);
– суб'єкт-адресат, який виконує волю мовця (Максиме, дай мені словник.).
ЗАЙМЕННИК
Значення, відмінювання і вживання особових (я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони),
питальних (хто, що, який, чий, скільки), присвійних, (мій, твій, наш, ваш, їхній, свій), вказівних
(цей, той, такий, стільки), означальних (всякий, весь, кожний (кожен), інший, сам, самий),
заперечних (ніхто, ніщо, ніякий, нічий) займенників.
ПРИКМЕТНИК
Розряди прикметників за значенням. Узгодження прикметників з іменниками в роді, числі
та відмінку. Відмінювання прикметників з твердою і м'якою основою. Творення та вживання
вищого ступеня порівняння прикметників. Творення та вживання найвищого ступеня
порівняння прикметників.
ЧИСЛІВНИК
Кількісні числівники (один, два, три…). Відмінювання кількісних числівників один (одна,
одне, одні), два, три, чотири. Вживання кількісних числівників з іменниками (дві сестри, десять
сторінок). Порядкові числівники (перший, шостий та ін), їх відмінювання.
ДІЄСЛОВО
Неозначена форма дієслова (інфінітив): чекати, відпочивати, написати. Недоконаний і
доконаний вид дієслова (робити – зробити, кричати – крикнути). Способи творення доконаного
виду. Головні значення недоконаного та доконаного виду. Теперішній, минулий і майбутній час
дієслoвa, їх творення (читаю, читав, читатиму, буду читати, прочитаю, прочитав). Дієслова І
дієвідміни (малювати, відпочивати). Дієслова ІІ дієвідміни (говорити, бачити). Особливості
відмінювання дієслів дати, їсти та дієслів на -вісти (відповісти, розповісти). Дієвідмінювання
дієслів з часткою -ся (-сь) (дивитися, вчитись). Наказовий спосіб дієслова (телефонуй, вчи,
дайте). Умовний спосіб дієслова (прийшов би, купила б). Дієслова на -ся (вмиватися,
зустрічатися, сміятися). Безособові форми дієслова на -но, -то (виконано, розпочато). Форми
типу немає, не має, не було, не буде (У мене немає брата. – Він не має брата). Поєднання
модальних дієслів хотіти, могти з неозначеною формою дієслова (Я хочу купити нову сукню.
Андрій може допомогти тобі.). Дієслівне керування (читаю книгу, відпочивав із сестрою).
Перехідні та неперехідні дієслова (зустрів друга – зустрівся з другом). Дієслова руху без
префіксів та з префіксами в- (у-, уві-), ви-, при-, по-, пі-, під-, від-, за-, про-, пере-, об- (обі-), з-,
роз- (розі-) – іти, ходити, їхати, їздити, бігти, бігати, пливти, плавати, летіти, літати, повзти,
повзати, нести, носити, вести, водити, везти, возити.
ПРИСЛІВНИК
Розряди прислівників за значенням: місця (далеко, близько, угорі, вниз, праворуч,
попереду, додому); часу (уранці, удень, увечері, уночі, узимку, навесні, улітку, восени); способу
дії (добре, погано, скоро); міри й ступеня (дуже, трохи, двічі). Предикативні прислівники
(можна, треба, потрібно, необхідно), питальні прислівники (як, коли, де, куди, звідки). Ступені
порівняння прислівників і їх функціонування в мові.

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ
Прийменники (в, у, на, по, при, біля, навпроти, за, над, під, перед, між, поруч з, до, від, з
(із, зі), о, після, під час, через, для, про), сполучники та сполучні слова (і, й, та, теж, також, не
тільки … а й, а, але, проте, зате, однак, або, чи; коли, що, щоб, як, бо, тому що, через те що,
якщо, якби, для того щоб, тому, який), їх значення; частки (так, аякже, атож, звичайно, гаразд,
не, ні, ані, хіба, невже, чи, навіть, тільки, лише (лиш), же (ж), аж, ще, хоч, вже, майже, зовсім,
саме, приблизно, ніби, наче, неначе, мов, немов), їх значення.
ПИСЬМО
Абітурієнт повинен уміти будувати:
письмове монологічне висловлювання репродуктивно-продуктивного характеру на
запропоновану тему відповідно до комунікативної настанови;
письмове монологічне висловлювання репродуктивного характеру на основі прочитаного
або прослуханого тексту відповідно до комунікативно поставленої настанови.
Тип представленого тексту: повідомлення, розповідь, а також тексти змішаного типу,
cпеціально складені чи адаптовані тексти, побудовані на основі лексико-граматичного
матеріалу відповідно до базового рівня. Тематика тексту актуальна для соціально-культурної
сфери та сфери повсякденного спілкування.
СУБ’ЄКТ І ПРЕДИКАТ У РЕЧЕННІ
Способи вираження граматичного суб’єкта:
– іменник, займенник, субстантивований прикметник у формі називного відмінка
(Концерт закінчився пізно. Я читаю книжку. Ніхто не подзвонив. Усі працюють. Хворий
одужує.);
– сполучення іменників з числівниками або прислівниками (Дві студентки розмовляють.
На екскурсії було багато студентів.).
Способи вираження логічного суб’єкта:
– іменник або займенник у формі знахідного відмінка без прийменника (Мою сестру звати
Наталка.);
– іменник або займенник у формі родового відмінка з прийменником у (У мого брата є
собака.);
– іменник або займенник у формі давального відмінка (Моїй сестрі 20 років. Мені
подобається ця музика. Вам потрібно добре вчитися.).
Способи вираження предиката:
– дієслово дійсного та наказового способу в теперішньому, минулому й майбутньому часі
(Студенти приїхали з різних країн світу. Вони навчаються в університеті. Сьогодні ми
писатимемо диктант. Запам’ятай правило!);
– сполучення фазових дієслів стати, почати, закінчувати, продовжувати з інфінітивом
(Андрій став (почав, закінчив, продовжував) займатися боксом.);
– сполучення дієслів з модальним значенням з інфінітивом (Іван хоче (може, любить, уміє,
вирішив) працювати.);
– сполучення дієслів руху з інфінітивом (Андрій приїхав вступати до університету.);
– сполучення особової форми фазового дієслова з іменником (Андрій стане юристом.);
– сполучення предикативного прислівника можна, треба, потрібно, необхідно з
інфінітивом (Мені потрібно вчитися.);
– предикативний прикметник (Я згоден з вами. Декан зайнятий.);
– предикативний прислівник (Йому холодно.Влітку жарко.);
– прикметники та прислівники у формі вищого та найвищого ступенів порівняння (Цей
журнал цікавіший. Сьогодні холодніше, ніж учора. Ти найкраще виконав це завдання.).
СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЛОГІКО-СМИСЛОВИХ ВІДНОШЕНЬ У РЕЧЕННІ:
– oб’єктні: відмінкові та прийменниково-відмінкові конструкції іменників, прикметників,
числівників, займенників (Вона любить свого сина. Сестра читає журнал. Він купив книжку.
Вона живе з матір’ю. Катя розповідає про свою сім’ю.);
– oзначальні:
– узгоджене означення (У моєї подруги є цікаві книжки. Скільки років твоїй сестрі? Вам
треба сісти на п’ятий автобус.);

