


порівняння прикметників, їх утворення. Відмінювання прикметників. Способи творення 

прикметників. 

Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. Написання 

складних прикметників. 

Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, лексична роль. 

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробових та збірних) і порядкові. Числівники 

прості і складні. 

Відмінювання кількісних і порядкових числівників. 

Правопис числівників. 

Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди займенників. Відмінювання займенників. 

Правопис займенників. 

Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Неозначена форма дієслова. Види дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Часи дієслів. Дієслова 

І і ІІ дієвідмін. Особа і число (в теперішньому і майбутньому часі). Безособові дієслова. 

Способи творення дієслів. Правопис дієслів. 

Дієприкметник як особлива форма дієслова, загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх утворення. Відмінювання 

дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. 

Безособові дієслівні форми на -но, -то. 

Правопис дієприкметників. 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки і 

синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. 

Дієприслівниковій зворот. 

Правопис дієприслівників. 

Прислівник як частина мови: загальне значенні, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Ступені порівняння прислівників. Способи їх утворення. Правопис прислівників. 

Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники. 

Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс. 

Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності. 

Правопис сполучників разом і окремо. 

Частка як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та модальні частки. 

Написання часток бо, но, то, от, таки. 

Не з різними частинами мови. 

Вигук як частина мови. Правопис вигуків. 

 

Синтаксис і пунктуація 

Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження головного 

слова. 

Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, запитальні, 

спонукальні. Окличні речення. Члени речення (підмет і присудок; присудок простий і 

складений; додаток, означення, обставини) і способи  їх  вираження.  Прикладка як  різновид  

означення. Порівняльний зворот. 

Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і присудком. Розділові знаки при 

прикладках і порівняльних зворотах. 

Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні і неповні 

речення. 

Тире в непевних реченнях. 

Однорідні члени речення. Узагальнююче слово при однорідних членах речення. Однорідні 

й неоднорідні означення. 

Розділові знаки при однорідних членах речення. 

Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них. 

Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточнюючі). 

Розділові знаки при відокремлених членах. 



Складне речення, його типи. Складносурядне сполучникове речення. Складнопідрядне 

речення із сполучниками і сполучними словами. Основні види підрядних речень. Складне 

речення з кількома підрядними. 

Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях. Безсполучникове 

складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому реченні. 

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Розділові 

знаки в ньому. 

Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. 

Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі. 

Відомості про мовлення 

Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресати (той, хто говорить 

чи пише) і адреса мовлення, мета й умови спілкування, повідомлення (висловлювання), його 

зміст і форма. Тема і основна думка висловлювання. Різновиди мовленнєвої діяльності: 

говоріння, писання, читання, слухання. Основні вимоги до мовлення: змістовність, 

послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність. Мовленнєві помилки. 

Етика спілкування й етикет. 

Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв'язку речень у тексті. 

Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловій і 

публіцистичний. 

Поняття про типи мовлення: розповідь, опис, міркування. 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

Усна народна творчість 

Загальна характеристика календарно-обрядових і соціально-побутових пісень. 

Тематика, зміст, образи народних балад і дум. Історичні пісні «Зажурилась Україна», «Чи 

не той то хміль». 

 

Давня українська література 
«Слово про похід Ігорів». Григорій Сковорода. «Всякому місту — звичай і права», 

«Бджола та Шершень». 

 

Література кінця XVIII – початку XX ст. 

Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка». Тарас Шевченко. «Катерина», 

«Гайдамаки», «Сон» («У всякого своя доля»), «Кавказ», «До Основ'яненка», «І мертвим, і живим...», 

«Заповіт», «Мені однаково...», «Ісаія. Глава 35». Пантелеймон Куліш. «Чорна рада».. Іван Нечуй-

Левицький. «Кайдашева сім'я». Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Українська 

драматургія. «Театр корифеїв». Іван Карпенко-Карий. «Хазяїн». Іван Франко. «Чого являєшся 

мені у сні», «Декадент», «Мойсей», «Перехресні стежки».. Леся Українка. «І все-таки до тебе 

думка лине», «Соntrа sреmsрего», «Бояриня», «Лісова пісня». Михайло Коцюбинський. 

«Іntегmеzzо», «Тіні забутих предків».  

 

Література XXст. 

Павло Тичина. «Арфами, арфами», «Ви знаєте, як липа шелестить». Володимир Сосюра. 

«Любіть Україну», «Так ніхто не кохав», «Мазепа». Юрій Яновський. «Вершники» (новела 

«Подвійне коло»). Микола Хвильовий. «Я (Романтика)». Микола Куліш. «Мина Мазайло». 

Олесь Гончар «Заілізний острів», «Тронка». Остап Вишня. «Мисливські усмішки». Олександр 

Довженко. «Зачарована Десна», «Україна в огні». Андрій Малишко. «Пісня про рушник». 

Василь Симоненко. «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти — людина?». Ліна Костенко. 

«Маруся Чурай». Іван Драч. «Балада про соняшник». Дмитро Павличко. «Два кольори». Василь 

Стус. «На колимськім морозі калина», «Сто років, як сконала Січ». Григір Тютюнник. «Три 

зозулі з поклоном». 
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