
Програма з української мови для абітурієнтів на базі 11 класу

1. Вступ.  Лексикографія.  Сучасні  лексикографічні  джерела:  словники,
довідкова  література  (у   числі  на  електронних  носіях).  Інформативна  й
нормативна функції їх. Основні типи словників. Довідкові медіаресурси.

2. Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Нормативне й
ненормативне мовлення. Типи норм.  Лексична норма.  Лексична помилка.
Лексичне значення слова. Слово і контекст;  залежність значень слова від
контексту.  Слововживання:  вибір  слова,  лексична  сполучуваність.  Слова
власне  українські  й  запозичені.  Виправдані  й  небажані  запозичення.
Лексичні  й  фразеологічні  синоніми,  антоніми.  Синонімічне  багатство
української  мови.  Пароніми.  Запобігання  помилок  у  вживанні  паронімів.
Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов,
недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні. Основні
групи  фразеологізмів,  багатозначність,  синонімія  й  антонімія
фразеологізмів.  Уживання  слів  у  фразеологізмах  відповідно  до  їхнього
стилістичного  забарвлення.  Утвердження  лексичної  норми  в  словниках
української мови (повторення й узагальнення). 

3. Орфоепічна норма.  Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Поняття
милозвучності. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.
Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі (повторення); вимова звуків, 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 (повторення). Склад. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності.
Основні  правила  вимови  голосних  звуків.  Основні  правила  вимови
приголосних  звуків.  Наголос.  Основні  правила  наголошування  слів.
Нормативний наголос.  Варіантне  наголошування слів  в  українській  мові.
Словорозрізнювальний  наголос.  Форморозрізнювальний  наголос.
Діалектний наголос. Складні випадки наголошування слів.

4. Орфографічна норма. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний
словник.  Принципи  української  орфографії.  Ненаголошені  е,  и в  корені
слова. Апостроф. Позначення м’якості приголосних. Чергування голосних.
Чергування  приголосних  в  українській  мові.  Найпоширеніші  випадки
чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] – [а],
[е] – [і], [е] – [и]; [о], [е] з [і]; [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х]
у коренях слів;  [г],  [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].  Основні випадки
чергування  у  –  в,  і  –  й,  з  –  із  –  зі (правила  милозвучності).  Зміни
приголосних  при  збігові  їх  у  процесі  словотворення.  Спрощення
приголосних. Подвоєння та подовження приголосних. Правопис префіксів
роз-,  без-, з-  (зі-,  с-),  роз  (розі-).  Правопис  суфіксів.  Уживання  великої
літери. Правила перенесення слів із рядка в рядок. Написання складних слів
разом,  окремо,  з  дефісом.  Написання  слів  іншомовного  походження.
Правило «дев’ятки». Складні випадки написання прізвищ. Складні випадки
написання  географічних  назв.  Розрізнення  прислівників  і  співзвучних
сполук (збоку – з боку, зрештою – з рештою, всередині  – в середині  тощо).
Правила написання їх. Написання не, ні з різними частинами мови. Правила
графічних скорочень слів.



5. Морфологічна норма. Морфологічна помилка. 
Іменник.  Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу
кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. з іншими частинами
мови).  Паралельні  родові  форми  іменника  (зал  –  зала,  птах  –  птаха,
плацкарт – плацкарта тощо). Іменники чоловічого та жіночого роду, що
означають назви людей за діяльністю (поет – поетеса, поетка; директор –
директорка, робітник – робітниця та ін.). Іменники спільного і подвійного
роду.  Визначення  роду невідмінюваних іменників  та  абревіатур,  правила
вживання  їх.  Іменники,  що  мають  лише  форму  однини  або  множини.
Складні  випадки  відмінювання  іменників.  Поділ  іменників  на  відміни  й
групи.  Відмінювання  іменників  І  відміни.  Відмінювання  іменників  ІІ
відміни.  Закінчення іменників І  відміни в орудному відмінку. Закінчення
іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у
(-ю),  -у  (-ю) в  закінченнях  іменників  чоловічого  роду  другої  відміни.   .
Відмінкові  закінчення іменників з  конкретним та  абстрактним значенням
(терміна  –  терміну,  феномена  –  феномену).  Паралельні  закінчення
іменників чоловічого роду давального відмінка  (-ові, -еві (-єві) , -у (-ю) );
іменників  знахідного відмінка (назв побутових предметів (узяв олівець –
узяв олівця, написав лист – написав листа); іменників місцевого відмінка
однини (на коні – на коневі, в ліжку – на ліжкові, в гаї – в гаю, на торзі – на
торгу);  іменників  місцевого  відмінка  множини  (кістьми  –  костями,
крильми – крилами, чобітьми – чоботями тощо). Відмінювання іменників
ІІІ  –  IV  відмін.  Закінчення  іменників  ІІІ  відміни  в  орудному  відмінку.
Словозміна іменників ІV відміни. Особливості кличного відмінка. Творення
й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.  Не  з іменниками.
Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк,         -ичок, -ичк, -інн(я),  -ення(я), -н(я),
-инн(я),  -ив(о),  -ев(о).  Правопис  складних  іменників  (повторення  й
поглиблення).
Прикметник. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.
Перехід  прикметників  з  однієї  групи  в  іншу. Відмінкові  закінчення
прикметників.  Вищий  і  найвищий  ступені  порівняння  прикметників.
Синонімічні  способи  вираження  різного  ступеня  ознаки,  використання
прислівників дуже, вельми, занадто, мало, вкрай, зовсім, особливо, трохи,
дещо,  злегка та  ін.,  вживання  прикметникових  суфіксів  і  префіксів  зі
значенням  суб’єктивної  оцінки  (величезний,  манюсінький,  тонкуватий,
завеликий, старенький, предобрий). Прикметники, що перейшли в іменники.
Прикметники  твердої  й  м’якої  груп.  Перехід  прикметників  в  іменники.
Творення прикметників (практично). Написання прикметників із суфіксами:
-еньк-,  -есеньк-,  -ісіньк-,  -юсіньк-,  -ськ-,  -цьк-,  -зьк-.  Букви  е,  о,  и в
прикметникових  суфіксах  -ев-(-єв-),  -ов-(-йов-,  -ьов-),  -ин-,-ін-,  -ичн-.
Написання  не  з  прикметниками.  Написання  -н- і  -нн- у  прикметниках.
Написання складних прикметників разом і через дефіс. Написання прізвищ
прикметникової форми.
Прислівник. Розряди  прислівників  (практично).  Ступені  порівняння
прислівників.   Творення  й  правопис  прислівників.  Букви  -н-  та  -нн-  у
прислівниках.  Не  і  ні  з  прислівниками.  И  та  і в  кінці  прислівників.
Правопис  прислівників  на  -о,  -е,  утворених  від  прикметників  і



дієприкметників.  Написання  прислівників  окремо,  разом,  через  дефіс.
Написання прислівникових словосполучень типу:  раз у раз, з дня на день.
Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники
кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники
прості,  складні  й  складені.  Відмінювання  числівників.  Буква  ь  на  кінці
числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Роздільне написання
складених  числівників.  Написання  разом  порядкових  числівників  з  -
тисячний.  Узгодження  числівників  з  іменниками.  Правильне  вживання
числівників  на  позначення  дат  і  часу.  Складні  випадки  узгодження  й
відмінювання числівника.
Займенник: значення,  морфологічні  ознаки,  синтаксична  роль.  Розряди
займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні
й  відносні;  заперечні;  означальні  й  неозначені  (ознайомлення).
Відмінювання займенників усіх розрядів. Приставний ну формах особових і
вказівних  займенників.  Написання  разом  і  через  дефіс  неозначених
займенників. Правопис заперечних займенників. Написання займенників із
прийменниками окремо.
Дієслово, дієслівні  форми:  неозначена  форма,  особові  форми,
дієприкметник,  дієприслівник,  безособові  форми  на  -но,  -то  (загальне
ознайомлення). Неозначена форма (інфінітив) та особові форми. Доконаний
і недоконаний види дієслова. Часи дієслів. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е,
и  в  особових  закінченнях  дієслів  I  і  II  дієвідмін  (повторення).
Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу. Способи дієслів
(дійсний,  умовний,  наказовий).  Творення  дієслів  умовного  й  наказового
способів.  Знак  м’якшення  у  дієсловах  наказового  способу.  Безособові
дієслова.  Способи  творення  дієслів.  Не  з  дієсловами  (повторення).
Правопис  -ться,       -шся  в  дієсловах  (повторення).  Складні  випадки
словозміни дієслів  дати, їсти, відповісти, бути та ін.  Паралельні форми
вираження  наказового  способу  дієслів  1  та  2  особи  множини  (ходімо  –
ходім,  візьміте  –  візьміть,  визначте  –  визначіть,  підтвердьте  –
підтвердіть).  
Дієприкметник   як  особлива  форма  дієслова:  значення,  морфологічні
ознаки,  синтаксична  роль.  Дієприкметниковий  зворот.  Розділові  знаки  в
реченнях  з  дієприкметниковими  зворотами.  Активні  й  пасивні
дієприкметники.  Творення  й  відмінювання  активних  і  пасивних
дієприкметників  теперішнього  й  минулого  часу.  Правопис  відмінкових
закінчень  дієприкметників.  Обмеженість  уживання  форм  активних
дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх
заміни.  Безособові  дієслівні  форми  на  -но,  -то.  Правопис  суфіксів
дієприкметників.  -Н-  у  дієприкметниках  та  –нн-  у  прикметниках
дієприкметникового походження. Не з дієприкметниками.
Дієприслівник як  особлива  форма  дієслова:  загальне  значення,
морфологічні  ознаки,  синтаксична  роль.  Дієприслівниковий  зворот.
Розділові  знаки  при  дієприслівниковому  звороті  й  одиничному
дієприслівникові. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники  недоконаного
й доконаного виду, творення їх. Не з дієприслівниками.



Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів
у словосполученні й реченні. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками
іменника.  Види  прийменників  за  будовою.  Непохідні  й  похідні
прийменники.  Написання  похідних прийменників  разом,  окремо та  через
дефіс. Синонімічні й антонімічні  прийменники. Прийменниково-іменникові
конструкції в ролі членів речення.
Сполучник як  службова  частина  мови.  Види  сполучників  за  будовою,
походженням.  Використання   сполучників  у  простому  і  складному
реченнях:  сполучники  сурядності  й  підрядності.  Написання  сполучників
разом та окремо. Розрізнення сполучників й однозвучних слів. Синонімічні
й антонімічні  сполучники.
Частка як  службова  частина  мови.  Частки  формотворчі  та  словотворчі.
Частки, що надають слову або реченню  додаткових відтінків (практично).
Правопис  часток  не і  ні  з  різними  частинами  мови  (узагальнення).
Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки.
Вигук  як  особлива  частина  мови.  Групи  вигуків  за  значенням.  Дефіс  у
вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.

6. Синтаксична норма. Словосполучення й речення. 
Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження
головного слова.
Речення. Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні.
Граматична помилка та її умовне позначення (практично).
Просте  речення.  Двоскладне  речення.  Головні  й  другорядні  члени
речення.  Підмет  і  присудок. Способи  вираження  підмета.  Простий  і
складений присудок (іменний і дієслівний). Способи вираження присудка.
Тире  між  підметом  і  присудком.  Узгодження  головних  членів  речення.
Речення  поширені  й  непоширені  (повторення).  Порядок  слів  у  реченні.
Логічний  наголос.  Означення,  додаток  й  обставини  як  другорядні  члени
речення  (повторення).  Прикладка  як  різновид  означення.  Написання
непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки. Види
обставин  (за  значенням),  способи  вираження  їх.  Порівняльний  зворот.
Виділення порівняльних зворотів комами. 
Односкладне речення. Односкладні прості речення з головним членом у
формі  присудка (означено-особові,  узагальнено-особові,  неозначено-осо-
бові,  безособові)  і підмета  (називні).  Односкладне  речення  як  частина
складного речення.  Повні  й неповні  речення.  Тире в неповних реченнях.
Просте   ускладнене  речення.  Речення  з  однорідними  членами.
Однорідні  члени  речення (зі  сполучниковим,  безсполучниковим  і
змішаним  зв’язком).  Поширені  й  непоширені  однорідні  члени  речення.
Смислові  відношення  між  однорідними  членами  речення  (єднальні,
протиставні, розділові). Кома між однорідними членами речення. Речення з
кількома  рядами  однорідних  членів.  Однорідні  й  неоднорідні  означення.
Узагальнювальні  слова  в  реченнях  з  однорідними членами(повторення  й
поглиблення). Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з
однорідними  членами.Речення  зі  звертаннями,  вставними  словами
(словосполученнями,  реченнями).  Звертання  непоширені  й  поширені.
Риторичне  звертання.  Вставні  слова  (словосполучення,  речення).  Групи



вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при звертанні
і  вставних  словах.  Речення  з  відокремленими  членами.  Поняття  про
відокремлення.  Відокремлені  другорядні  члени  речення  (також
уточнювальні).  Розділові знаки при відокремлених членах речення. Пряма
й непряма мова.  Заміна прямої мови непрямою. Цитата як спосіб передачі
чужої мови.  Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі(повторення й
поглиблення вивченого).  Складне речення, його ознаки.  Складні речення
без  сполучників,  із  сурядним  і  підрядним  зв’язком.   Складносурядне
речення,  його  будова  й  засоби  зв’язку  між  його  частинами.  Смислові
зв’язки  між  частинами  складносурядного  речення.  Розділові  знаки  між
частинами  складносурядного  речення.  Складнопідрядне  речення, його
будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова у
складнопідрядних  реченнях.  Основні  види  складнопідрядних  речень:  з
означальними,  з’ясувальними,  обставинними  підрядними  частинами
(способу дії й ступеня,  порівняння, місця, часу, причини, наслідку, мети,
умови,  допусту).  Розділові  знаки  між  частинами  складнопідрядного
речення.  Складнопідрядне  речення  з  кількома  підрядними  частинами.
Розділові  знаки  у  складнопідрядному  реченні  з  кількома  підрядними
частинами. Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між
частинами  безсполучникового  складного  речення.  Розділові  знаки  в
безсполучникових  реченнях.  Складне  речення  з  різними  видами
сполучникового  й  безсполучникового  зв’язку.  Розділові  знаки  у
складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового
зв’язку.

7. Пунктуаційна  норма. Пунктуаційна  помилка.  Тире  між  підметом  і
присудком  у  простому  реченні.  Розділові  знаки  у  простих  реченнях,
ускладнених звертаннями, однорідними членами речення, відокремленими
означеннями, прикладками, обставинами, вставними словами і реченнями.
Кома в складному реченні. Крапка з комою у складному реченні. Двокрапка
у складному реченні. Тире у складному реченні.  Розділові знаки при прямій
мові.

8. Стилістична  норма.  Стилістична  помилка.  Стилістичне  використання
багатозначних слів і омонімів, синонімів, антонімів і паронімів. Стилістичні
особливості  слів  іншомовного  походження.  Стилістичне  забарвлення
лексики.  Книжна й  розмовна лексика.  Оцінна  лексика.  Стилістична  роль
неологізмів і  застарілої лексики. Стилістичне забарвлення фразеологізмів.
Виражальні  можливості  фразеологізмів.  Стилістичні  особливості  засобів
словотвору.  Стилістичні  особливості  частин  мови.  Вимоги  до  вживання
синтаксичних одиниць у різних стилях.




