
ОРІЄНТОВНИЙ  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Поняття «українська літературна мова». Мовна норма. 

2. Принципи українського правопису. 

3. Класифікація приголосних звуків 

4. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.  

5. Основні норми вимови голосних і приголосних. 

6. Правила переносу слів. 

7. Найпоширеніші випадки чергування звуків. 

8. Зміни приголосних при творенні нових слів. 

9. Спрощення груп приголосних. 

10. Правопис ненаголошених е, и, о. 

11. Правила вживання апострофа. 

12. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу 

однакових приголосних звуків. 

13. Правопис знака м’якшення. 

14. Уживання великої літери у власних назвах. 

15. Правопис слів  іншомовного походження. 

16. Написання прислівників. 

17. Правопис префіксів і суфіксів. 

18. Написання часток не, ні з різними частинами мови. 

19. Написання прикладок. 

20. Написання складних іменників. 

21. Написання складних прикметників. 

22. Правопис  числівників та займенників. 

23.  Основні випадки чергування у-в, і-й. 

24. Лексикологія. Групи слів за значенням: омоніми, синоніми, антоніми, 

пароніми. 

25. Лексика української мови з погляду активного і пасивного вживання. 

Застарілі й нові слова. 



26. Поняття про стійкі сполуки слів. 

27. Словотвір. Основні способи словотворення. 

28. Морфеміка. Значущі частини слова. 

29. Іменник як частина мови. 

30. Особливості правопису закінчень іменників другої відміни чоловічого 

роду в родовому відмінку однини. 

31. Рід незмінюваних іменників іншомовного походження. 

32. Особливості відмінювання прізвищ. 

33. Прикметник як частина мови. 

34. Ступені порівняння прикметників. 

35.  Числівник. Відмінювання числівників. 

36. Зв'язок числівника з іменником. 

37. Вживання числівників на позначення часу. 

38. Займенник як частина мови. 

39. Дієслово як частина мови. 

40. Дієприкметник. Дієприкметниковий зворот. 

41. Дієприслівник. Дієприслівниковий зворот 

42. Прийменник як частина мови, їх правопис. 

43. Сполучник як частина мови, їх правопис. 

44. Частка як частина мови, їх правопис. 

45. Головні члени речення. 

46. Другорядні члени речення. 

47. Типи односкладних речень. 

48. Тире у простому реченні. 

49. Розділові знаки у реченнях із вставними і вставленими компонентами. 

50. Розділові знаки у реченнях з відокремленими додатками. 

51. Розділові знаки у реченнях з відокремленими обставинами. 

52. Розділові знаки у реченнях з відокремленими означеннями. 

53. Розділові знаки у реченнях з однорідними членами речення та 

узагальнювальними словами. 



54. Поняття про складне речення. 

55. Складносурядне речення. Розділові знаки у складносурядному реченні. 

56. Складнопідрядне речення. Розділові знаки у складнопідрядному 

реченні. 

57. Безсполучникове речення. Розділові знаки у безсполучникових 

реченнях. 

58. Розділові знаки у реченнях з прямою мовою. 

59. Поняття про текст. Класифікація текстів. 

60. Стилістика. Стилі мовлення. 

 


