




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Розвиток мови осо 
мовної довершеності дося 
оволодінням мовою, пра 
усному та писемному - св 

Українська мова як 
• формує стійку моти 
• забезпечує усвідомл' 

і в суспільстві; 
• виховує повагу до 

активізує словником 
висловів, що відоб 
життєвого досвіду 

• сприяє розвитку мов 
• формує гуманістичн 

національні та загал 
Завданнями освітнь 

бистості - складний і тривалий процес. Високої 
гає, як правило, та людина, яка багато працює над 
гне правильно говорити, виявляти у мовленні 
ою індивідуальність, 
предмет вивчення відіграє таку роль: 
вацію до вивчення мови; 
ення кожної з функцій мови у навчальному 

формування м< 
пізнання чере 
моральних ціц 
формування 
загальнолюдсь 
вироблення 
інформації 
аналізувати, 
одержані в сло 
розвиток ум| 
формулювати 
життєвих яви 
інших проблем 
ними; 
подальший 
стилістичних 
основі узагалі 
явище; 
удосконалення 
розвиток інтел 

української мови як державної, розширює та 
ий запас із урахуванням тих груп слів, усталених 
зажають реальне життя народу, особливості його 
історії, культури; 
них, інтелектуальних і пізнавальних здібностей; 
ий світогляд, моральні та естетичні переконання, 

ьнолюдські цінності, 
ої галузі є: 
отивації до вивчення мови; 
з мову історії, культури народу, естетичних та 
ностей; 

духовного світу студентів, світоглядних уявлень, 
ких ціннісних орієнтирів; 
вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної 
українською мовою, знаходити, сприймати,, 
рцінювати, застосовувати на практиці відомості, 
весній чи іншій формі; 
нь вільно спілкуватися у різних ситуаціях; 

власну думку, висловлювати почуття щодо 
щ, морально-етичних, естетичних, суспільних та 

розуміти інших людей, знаходити спільну мову з 

розвиток базових лексичних, грама-
орфоепічних, правописних умінь і наві 

нення і поглиблення знань про мову як су 

навичок самостійної навчальної діяльності, 
ектуальних, творчих здібностей. 

процесі 

тичних, 
гічок на 
спільне 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Українська мова 
Назва розділу, 

теми 
Знання Предметні вміння та способ 

навчальної діяльності 
1. Фонетика. 
Граматика 

Фс 
МО 

ЗВ) 

Го 
Пр 
дзі 
ЗВ) 

Ал 
ЗВ) 

зш 
Ск 
На 
не] 
Уп 
ЗВ) 

пр] 
На 
ЧЄІ 

пр] 
ВИ] 

інетика як розділ 
вознавчої науки про 
нковий склад мови, 
гюсні і приголосні звуки, 
иголосні тверді і м'які, 
инки й глухі. Позначення 
чсів мовлення на письмі, 
фавіт. Співвідношення 
чесів і букв. Звукове 
ічення букв я, ю, є, ї. щ. 
пад. Складоподіл, 
голос, наголошені й 
іаголошені склади, 
одібнення приголосних 
гків. Спрощення в групах 
ЇГОЛОСНИХ. 

йпоширеніші випадки 
)гування голосних і 
і г о л о с н и х звуків. Основні 
іадки чергування у-в, і-й. 

Вступник повинен уміти: 
Визначати в словах голосні 
тверді і м»які, дзвінкі й глу) 
приголосні, ненаголошені й 
наголошені голосні; ділити 
слово на склади;визначати 
звукове значення букв у слс 
Визначати місце букв в 
алфавіті, розташувати с л о в е 

алфавітом;розпізнавати яви 
уподібнення приголосних 
звуків, спрощення в групах 
приголосних, основні випаді 
чергування голосних і 
приголосних звуків, 
чергування у-в, і-й. 

2. Лексикологія. 
Фразеологія 

Ле 
слс 
МО 

ЗН£ 

Й 0 

ПЄ{ 

Ом 
Ан 
УКІ 
ПО) 

УКІ' 
зап 
Заг 
Пр 
Ро: 
Леї 
пог 
пас 
Зас 
(не 
емс 
лек 

ксикологія як учення про 
)во. Ознаки слова як 
зної одиниці. Лексичне 
чення слова. Багатозначні 
днозначні слова. Пряме та 
)еносне значення слова, 
оніми. Синоніми, 
тоніми. Лексика 
>аїнської мови за 
содженням . Власне 
)аїнська лексика. Лексичні 
озичення з інших мов. 
альновживані слова, 
офесійна, діалектна, 
імовна лексика. Терміни, 
ссика української мови з 
ляду активного й 
ивного вживання, 
тарілі й нові слова 
ологізми). Нейтральна й 
щійно забарвлена 
сика. Поняття про стійкі 

Пояснювати ле 
значення слів; і 
слів синоніми 
використовува) 
мовленні; ужив 
переносному 3̂  
Знаходити в те 
використовуваї 
вивчені групи с 
пояснювати знг 
фразеологізмів, 
прислів'їв, крш 
правильно й ко 
доцільно викор 
у мовленні. 

5КСИЧНІ 

добирати до 
антоніми та 

пи їх у 
ати слова в 
іаченні. 
кеті й доречі 
ті в мовленн 
лів; 
ічення 
приказок, 

іатих вислов 
мунікативно 
лстоеуеати 



сп< 
Фі 
пр] 

хпуки слів і вирази. 
>азеологізми. Приказки, 
тслів'я, афоризми. 

3 .Будова слова. 
Словотвір 

Бу 
Й 3 

час 
пр 
Сл 
пр 
по 
сп< 
ук] 
пр 
- с; 
сус 
су( 
абс 
час 
Ос 
іме 
діє 
Ск 
твс 
[ 0 ] 

цова слова. Основа слова 
акінчення. Значущі 
;тини слова: корінь, 
зфікс, суфікс, закінчення, 
овотвір. Твірні основи 
а словотворенні. Основа 
>сідна і непохідна .Основні 
)соби словотворення в 
заїнській мові: 
афіксальний, префіксально 
афіксальний, 
[нксальний, без 
[нксальний, складання слів 
) основ , перехід з однієї 
•тини мови в іншу, 
новні способи творення 
!ННИКІВ, прикметників, 
слів, прислівників, 
падні слова. Способи їх 
>рення. Сполучні голосні 
, [е] у складних словах. 

Відділяти закінчення слів в 
основи, членувати основу н 
значущі частини, добирать 
спільнокореневі слова, слов 
однаковими префіксами й 
суфіксами; 
розрізняти форми слова й 
спільнокореневі слова, 
правильно вживати їх у 
мовленні; визначати спосіб 
творення слів. 

4.Морфологія. 
4.1.Іменник 

Мс 
МО 

час 
час 
мо 
сиі 
ВЛ£ 

неі 
4 0 1 

Імє 
Чи 
,щс 
чис 
що 
одь 
МН( 

іме 
: пе 
чет 
пер 
ГРУ 
та і 
ф о і 

»рфологія як розділ 
зознавчої науки про 
тини мови. Іменник як 
тина мови: значення, 
зфологічні ознаки, 
ітаксична роль. Іменники 
сні та загальні, істоти й 
стоти. Рід іменниківб 
[ОВІЙ, жіночий, середній, 
нники спільного роду. 
:ло іменників. Іменники 
) вживаються в обох 
лових формах. Іменники , 
мають лише форму 
гини або лише форму 
шини. Відмінки 
нників. Відміни іменників 
рша, друга, третя, 
верта. Поділ іменників 
шої та другої відмін на 
пи. Особливості вживання 
іаписання відмінкових 
)м. Букви -а(я), - у(ю) в 

Розпізнавати іменники, 
визначати їхнє загальне 
значення, морфологічні 
ознаки, синтаксичну роль, 
належність іменників до 
певної групи за їхнім 
лексичним значенням, 
уживаністю в мовленні; 
визначати основні способи 
творення іменників; правил 
відмінювати іменники , 
відрізняти правильні формі 
від помилкових; 
використовувати іменники 
мовленні, послуговуючись 
їхніми виражальними 
можливостями. 
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зак 
др: 
Від 
ма 
Не 
у к ] 

і ві 
жі] 

;інченнях іменників 
/гої відміни. 
змінювання іменників. Що 
оть лише форму множини, 
відмінювані іменники в 
тїнській мові. Написання 
дмінювання чоловічих і 
ючих імен по батькові. 

4.2.Прикметник Пр 
МО 

МО 

СИ] 

пр] 
які 
Яв 
вза 
пр] 
ро: 
пр] 
по; 
Пр] 
наі 
ТВ с 
фо 
прі 
ПО] 

Ос 
прі 
гр> 

іикметник як частина 
ви: значення, 
рфологічні ознаки, 
ітаксична роль. Розряди 
жметників за значенням: 
сні, відносні та присвійні, 
ища 
ємопереходу 
жметників 3 одного 
і р я д у в інший. Якісні 
і к м є т н и к и . Ступені 
5ІВНЯННЯ якісних 
ікметників: вищий і 
івищий , способи їх 
ірення (проста й складена 
эми). Зміни приголосних 
і творенні ступенів 
)івняння прикметників, 
збливості відмінювання 
ікметників (тверда й м'яка 
пи). 

Розпізнавати прикметники. 
визначати їхнє загальне 
значення, морфологічні 
ознаки, синтаксичну 
роль;розряди прикметників 
значенням утворювати фо| 
ступенів порівняння якісний 
прикметників, повні й корог 

форми якісних прикметник] 
розрізняти основні способи 
творення відносних і 
присвійних прикметників; 
відмінювати прикметники: 
вирізняти правильні форми 
прикметників від помилков 

4.3. Числівник Чи 
зна 
ОЗЕ 

Ро: 
зна 
поз 
дрс 
Гр) 
бух 
Тиі 
кіл 
1)0 
2)д 
3)в 
трг 
п 'яі 
4 )с( 
5)д 

слівник як частина мови: 
чення, морфологічні 
аки, синтаксична роль, 
ряди числівників за 
ченням : кількісні ( на 
начення цілих чисел, 
ібові, збірні) й порядкові, 
'пи числівників за 
,овою : прості й складені, 
їй відмінювання 
жісних числівників: 
дин, одна; 
за, три, чотири; 
д п 'яти до двадцяти, 
їдцяти, 
пдесят вісімдесят; 
~>рок, дев'яносто, сто; 
зісті - дев 'ятсот; 

Розпізнавати числівники, 
визначати їхнє загальне 
значення, морфологічні 
ознаки, синтаксичну роль, 
розряди числівників за 
значенням,основні способи 
творення, 
відмінювання;в/ф/зшгши 
правильні форми числівник 
від помилкових; добирати 
потрібні форми числівників 
використовувати їх у 
мовленні; визначати 
сполучуваність числівників 
іменниками. 
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6)нуль, тисяча, мільйон, 
мільярд; 
7)збірні; 
8)дробові. 
Порядкові числівники, 
особливості їх відмінювання. 
Особливості правопису 
чи Ш1ВНИК1В. 

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

ввіднесеність 
Именників з іменниками, 
икметниками й 
лівниками. Розряд 
менників за значенням 

(Ьбові, зворотний, 
исвійні, вказівні, 
начальні, питальні, 
носні, неозначені, 
еречні. Особливості їх 
мінювання .Творення й 
вопис неозначених і 

церечних займенників. 

Спі 
за 
пр 
ЧИ 
зай 
ос 
пр 
03 

від 
зап 
від: 
пр^: 
заі 

Розпізнавати займенники, 
визначати їхнє загальне 
значення, морфологічні 
ознаки, синтаксичну роль, 
розряди займенників за 
значенням,основні способи 
творення. Відмінювання; 
відрізняти правильні формі 
займенників від помилкови: 
правильно добирати потріб 
форми займенників і 
використовувати їх у 
мовленні. 

4.5. Дієслово Дієслово як частина мови: 
чення, морфологічні 
аки, синтаксична роль, 
рми дієслова : 
відмінювання, 
мінювані (дієприкметник) 
езмінні (інфінітив, 
прислівник, форми на -
•,- то-). Безособові 
слова .Види дієслів: 
конаний і недоконаний. 
орення видових форм, 
си дієслова: минулий, 
ерішній, майбутній, 
особи дієслова: дійсний, 
эвний, наказовий, 
рення форм умовного та 
азового способів дієслів, 

•возміна дієслів І та II 
відміни. Особові та 
лові форми дієслів ( 
ерішнього та майбутнього 
у й наказового способу). 

зна 
озн 
Фо 
Діє 
ВІД 
І Ні 
дЦ 
но 
діє] 
ДО 
Тв 
Ча 
теп 
Сп 
ум 
ТвЬ 
нак 
Сл 
діє 
чиє, 
ТЄП' 
час: 

Розпізнавати дієслова, 
особливі форми дієслова, 
безособові дієслова; визнач; 
загальне значення дієслова, 
морфологічні ознаки, 
синтаксичну роль, часи та 
способи дієслів, дієвідміни 
особливості словозміни 
кожної дієвідміни; 
використовувати один час 
спосіб у значенні іншого; 
розрізняти основні способи 
творення дієслів, зокрема 
видових форм, форм 
майбутнього часу 
недоконаного виду, форм 
умовного та наказового 
способу дієслів; відрізняти 
правильні форми дієслів віл 
помилкових. 

Розпізнавати діеприкметни 



Ро, 
діє 
ум 
Че 
ОС( 

теї 
ча( 
Ді< 
фо 
МО 

СИ] 

па< 
Тв 
иа< 
теї 
час 
діє 
ДІ< 
Бе: 
-п 
да 
фо 
МО 

СИ 

ДІ« 
не, 
ТВ( 

зве 

цові та числові форми 
слів (минулого часу й 
овного способу), 
згування приголосних в 
)бових формах дієслів 
іерішнього та майбутнього 
-У-
шрикметник як особлива 
рма дієслова: значення, 
рфологічні ознаки, 
тгаксична роль. Активні та 
:ивні дієприкметники, 
орення активних і 
швних дієприкметників 
іерішнього й минулого 

Відмінювання 
прикметників, 
^прикметниковий зворот, 
зособові форми на - но-, 
Ю-. 

^прислівник як особлива 
рма дієслова: значення, 
рфологічні ознаки, 
нтаксична роль, 
^прислівники доконаного й 
цоконаного виду, їх 
эрення. Дієприслівниковий 
>рот. 

(зокрема відрізняти їх від 
дієприслівників), визначать 
їхнє загальне значення, 
морфологічні ознаки, 
синтаксичну роль, особливе 
творення, відмінювання; 
відрізняти правильні формі 
дієприкметників від 
помилкових; добирати й 
комунікативно доцільно 
використовувати 
дієприкметники та 
дієприкметникові звороти в 
мовленні; використовувать 
дієприкметники в мовленні, 

Розпізнавати дієприслівниь 
визначати їхнє загальне 
значення, морфологічні 
ознаки, синтаксичну роль, 
основні способи їх 
творення ̂ відрізняти правил 
форми дієприслівника від 
помилкових; правильно 
будувати речення з 
дієприслівниковими 
зворотами. 

4.6. Прислівник Пі 
МО 

МО 

СИ 

пр 
Ст 
пр 
на 
пр 
пр 
на 
Пр 
о-, 
пр 
діє 
ра: 
пр 
пр 

шелівник як частина 
ви: значення, 
рфологічні ознаки, 
нтаксична роль. Розряди 
ислівників за значенням, 
упені порівняння 
ислівників: вищий, і 
йвищий. Зміни 
иголосних при творенні 
ислівників вищого та 
^вищого ступенів, 
авопис прислівників на -
- е-, утворених від 
икметників і 
прикметників. Написання 
іом, окремо й через дефіс 
ислівників і сполучень 
ислівникового типу. 

Розпізнавати прислівники, 
визначати їхнє загальне 
значення , морфологічні 
ознаки, синтаксичну роль, 
розряди прислівників за 
значенням, ступені порівняі 
прислівників, основні спосс 
творення прислівників; 
відрізняти правильні формі 
прислівників від помилко ви 
добирати й комунікативно 
доцільно використовувати 
прислівники в мовленні. 
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4.7. Службові 
частини мови 

Пр 
час 
прі 
по: 
ПЄ] 

(вт 
ІНІ 

пр: 
пр< 
Зв' 
неї 
імс 
пр 
Сг 
час 
сп< 
си: 
су] 
(є, 
ро: 
пр 
ДІЇ 

по 
на< 
СП( 

(о; 
ПО 

пр 
Пр 
Ча 
мо 
зн; 
фо 
мо 

ийменніик як службова 
/гина мови. Групи 
ійменників за 
^одженням : непохідні ( 
звинні) й похідні 
оринні, утворенні від 
цих слів). Групи 
тйменників за будовою: 
зеті, складні й складені, 
язок прийменника з 
ірямими відмінками 
шника. Правопис 
ийменників. 
олучник як службова 
угина мови . Групи 
злучників за значенням і 
ітаксичною роллю: 
зядні 
цнальні, протиставні, 
зділові) й підрядні ( часові, 
ичинові, умовні, способу 
мети, допустові, 

зівняльні, з'ясувальні, 
:лідкові).Групи 
злучників за вживанням 
даничні, парні, 
вторювані) та за будовою ( 
ості, складні, складені), 
авопис сполучників, 
стка як службова частина 
ви. Групи часток за 
іченням і вживанням: 
рмотворчі, словотворчі, 
дальні. Правопис часток. 

Розпізнавати прийменники 
визначати їхні морфологічг 
ознаки, групи прийменники 
походженням і за будовою; 
правильно і комунікативно 
доцільно використовувати 
форми прийменників у 
мовленні. 

Розпізнавати сполучники , 
визначати групи сполучник 
за значенням і синтаксичної 
роллю, за вживанням і 
будовою; правильно й 
комунікативно доцільно 
використовувати сполучни 
в мовленні. 

Розпізнавати частки, 
визначати групи часток за 
значенням і вживанням; 
правильно й комунікативно 
доцільно використовувати 
частки в мовленні. 

4.8.Вигук. Ви 
•Гр 
по 
по 
Зв 
Пр 

гук як частина мови 
>упи вигуків за 
кодженням: непохідні і 
кідні. Значення вигуків, 
/конаслідувальні слова, 
авопис вигуків. 

Розпізнавати вигуки, 
визначати групи вигуків за 
походженням; правильно й 
комунікативно доцільно 
використовувати вигуки в 
мовленні. 

5. Синтаксис. 
5.1 Словосполучення. 

За] 
Сл 
як 
си: 
су] 
СЛ( 

сю 

здання синтаксису, 
овосполучення й речення 
основні одиниці 
ггаксису. Підрядний і 
зядний зв'язок між 
звами й частинами 
іадного речення. Головне 

Розрізняти словосполученн 
речення, сурядний і підряд?: 
зв'язок між словами й 
реченнями; визначати голо 
й залежне слово в підрядної 
словосполученні; визначите 
поширені й непоширені 



й 3 
СЛ( 

слс 
мо 
ГОІ 
Сл 
неї 

алежне слово в 
тосполученні. Типи 
>восполучень за 
рфологічним вираженням 
ювного слова, 
овосполучення 
тоширенні й поширенні. 

словосполучення, типи 
словосполучень за способам 
вираження головного слова 

5.2.Речення. Ре> 
СИ] 
Гр 
Пс 
ре1 

ук] 
ви 
пи 
ем 
(оі 
бу 
ск. 
( д 
за 
др 
не 
на 
ре 
на 
усі 
зас 
ре 
сл 
від 
ре 

іення як основна 
ттаксична одиниця, 
аматична основа речення, 
рядок слів у реченні. Види 
іень у сучасній 
заїнській мові: за метою 
вловлювання (розповідні, 
гальні й спонукальні); за 
оційним забарвленням 
:личні, й неокличні); за 
цовою (простій складні);за 
іадом граматичної основи 
воскладні й односкладні); 
наявністю чи відсутністю 
угорядних членів( 
тоширені й поширені);за 
явністю необхідних членів 
іення( повні й неповні)за 
явністю чи відсутністю 
шаднювальних 
юбів(однорідних членів 
іення, вставних слів, 
звосполучень, речень, 
іокремлених членів 
іення, звертання) 

Розрізняти речення різних 
видів : за метою 
висловлювання, за емоційні 
забарвленням , за складом 
граматичної основи, за 
наявністю необхідних члені 
речення, за будовою, за 
наявністю чи відсутністю 
однорідних членів речення, 
вставних слів, словосполучс 
речень, відокремлених член 
речення, звертання. 

5.2.1.Просте 
двоскладне речення 

Пі 
чл 
Ос 
пр 
Сг 
Ти 
ск. 
ДІ€ 

ВИ 

цмет і присудок як головні 
зни двоскладного речення, 
обливості узгодження 
исудка з підметом, 
особи вираження підмета 
пи присудків: простий і 
шдений (іменний і 
:слівний). Способи їх 
раження. 

Визначити структуру прост 
двоскладного речення, 
способи вираження підмета 
присудка (простого й 
складеного), особливості 
узгодження присудка з 
підметом; правильно й 
комунікативно доцільно 
використовувати прості 
речення. 

5.2.2 Другорядні 
члени речення у 
двоскладному й 
односкладному 
реченні 

Оз 
не 
різ 
Ти 
С е 

начення узгоджене й 
/згоджене. Прикладка як 
новид означення. Додаток, 
пи обставин за значенням, 
особи вираження 

Розпізнавати види 
другорядних членів та їхні 
типи й різновиди, визначат 
способи вираження означен 
додатків, обставин, роль 
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ОЗІ 
По 
Ф> 
зве 
сп< 

іачень, додатків, обставин, 
рівняльний зворот, 
нкції порівняльного 
)роту в реченні (обставини 
)собу дії, присудок) 

порівняльного звороту; 
правильно й комунікативно 
доцільно використовувати 
виражальні можливості 
другорядних членів реченш 
мовленні; правильно 
розставляти розділові знаки 
при непоширеній прикладці 
порівняльному звороті. 

5.2.3.Односкладні 
речення 

Гр 
од 
Ти 
сп< 
зш 
од 
іти 
пр 
НЄ( 
узг 
бе: 
ре1 

фо 
Сп 
год 
од 
Ро 
ОД] 

аматична основа 
іоскладного речення, 
пи односкладних речень за 
особом вираження та 
іченням головного члена: 
зоскладні речення з 
ювним членом у формі 
зсудка( означено-особові, 
ззначено-особові, 
ігальнено-особові, 
юсобові) та односкладні 
іення з головним членом у 
рмі підмета ( називні), 
особи вираження 
ювних членів 
іоскладних речень, 
зділові знаки в 
їоскладному реченні. 

Розпізнавати види 
другорядних речень та їхні 
типи й різновиди, визначит 
способи вираження означен 
додатків, обставин, роль 
порівняльного звороту; 
правильно й комунікативно 
доцільно використовувати 
виражальні можливості 
другорядних членів реченш 
мовленні; правильно 
розставляти розділові знаки 
при непоширеній прикладці 
порівняльному звороті. 

5.2.3. Односкладні 
речення 

Гр 
ОД] 
Ти 
сп< 
зш 
ОД] 
го; 
пр 
не< 
уЗ£ 
бе: 
рег 

фо 
Сп 
го; 
оді 
Ро: 
ОДІ 

аматична основа 
їоскладного речення, 
пи односкладних речень за 
)собом вираження та 
іченням головного члена: 
зоскладні речення з 
ювним членом у формі 
ісудка( означено-особові, 
ззначено-особові, 
гальнено-особові, 
юсобові) та односкладні 
іення з головним членом у 
рмі підмета (називні), 
особи вираження 
ювних членів 
юскладних речень, 
щілові знаки в 
юскладному реченні. 

Розпізнавати типи 
односкладних речень, 
визначати особливості 
кожного з типів; правильно 
комунікативно доцільно 
використовувати виражаль 
можливості односкладних 
речень у власному мовленн: 

5.2.4.Просте 
ускладнене речення 

Рех 

чле 
іення з однорідними 
:нами. Узагальнювальні 

Розпізнавати просте речень 
однорідними членами, 



слс 
ОД] 
Ре* 
Зве 
ПО] 
ВСІ 
слс 
рех 

Ре* 
члс 
031 
неї 
ВІД 
об( 
утс 
рех 

усі 

>ва в реченнях з 
юрідними членами, 
іення зі звертанням . 
:ртання непоширені й 
лирені. Речення зі 
•авними словами, 
>восполученнями, 
іеннями, їх значення, 
іення з відокремленими 
;нами. Відокремлені 
іачення, прикладки -
юширені й поширені, 
юкремлені додатки, 
ггавини. Відокремлені 
>чню вальні члени 
іення. Розділові знаки в 
сладненому реченні. 

звертаннями, вставними 
словами, словосполученням 
реченнями, відокремленими 
членами (означеннями, 
прикладками, додатками, 
обставинами), зокрема уточ 
вальними, та правильно й 
комунікативно доцільно 
використовувати виражаль 
можливості таких речень у 
мовленні; правильно 
розставляти розділові знак 
них. 

5.2.5. Складне 
речення 

Оз 
Зас 
рех 

1)і 
спс 
2)і 
Ти 
спс 
спс 
без 
ПІД] 
час 
рех 

наки складного речення, 
юби зв'язку простих 
іень у складному: 
тгонація й сполучники або 
шучні слова; 
тгонація; 
ни складних речень за 
)собом зв'язку їх частин: 
шучникові й 
сполучникові. Сурядний й 
рядний зв'язок між 
липами складного 
[ЄННЯ. 

Розпізнавати складні речей 
різних типів, визначати їхн 
структуру, види й засоби 
зв'язку між простими 
реченнями. Добирати й 
конструювати складні 
речення, що ОПТИМАЛЬНО 
відповідають конкретній 
комунікативній меті. 
Правильно розставляти 
розділові знаки, будувати 
схему такого речення. 

5.2.5.1. 
Складносурядне 
речення 

Сд 
ро: 
скд 
См 
час 
ре1-

нальні, протиставні та 
іділові. сполучники в 
іадносурядному реченні, 
ислові зв'язки між 
тинами складносурядного 
[ЄННЯ. 

Розпізнавати складносуряд 
речення, визначати смислої 
зв'язки між частинами 
складносурядного 
речення;комунікативно 
доцільно використовувати 
його виражальні можливосі 
мовленні. 

5.2.5.2. 
Складнопідрядне 
речення 

Ск. 
ЙОІ 
під 
спс 
як 
скл 
Ос] 
реч 
з'я< 

іаднопідрядне речення, 
'0 будова. Головне й 
рядне речення. Підрядні 
»лучники й сполучні слова 
засоби зв'язку у 
аднопідрядному реченні, 
зовні види підрядних 
ень: означальні, 
жувальні, обставинні 

Розпізнавати складнопідря, 
речення, визначати їхню 
будову, зокрема 
складнопідрядних речень з 
кількома підрядними, 
відображати її в схемі 
складнопідрядного речення 
визначати основні види 
підрядних речень, типи 



(мі 
СТ} 
пр] 
ум 
Ск 
кіл 
за 
час 

сця, часу, способу дії та 
тіеня, порівняльні, 
гчини, наслідкові, мети, 
звні, допустові), 
таднопідрядні речення з 
ькома підрядними, їх типи 
характером зв'язку між 
ггинами: 
1) складнопідрядні 

речення з послідовною 
підрядністю; 

2) складнопідрядні 
речення з однорідною 
підрядністю; 

3) складнопідрядні 
речення 3 
неоднорідною 
підрядністю. 

складнопідрядних речень за 
характером зв'язку між 
частинами. Правильно й 
комунікативно доцільно 
використовувати виражаль? 
можливості складнопідрядн 
речень різних типів у проце 
спілкування. 

5.2.5.3 
Безсполучникове 
складне речення. 

ТиПи безсполучникових 
складних речень за 
характером смислових 
відношень між складовими 
частинами - реченнями: 
1)з; однорідними частинами -
реченнями (рівноправними). 
2)з неоднорідними 
частинами (пояснюваною і 
пояснювальною). 
Розділові знаки в 
безсполучниковому 
складному реченні. 

Розпізнавати безсполучник 
складні речення; визначати 
смислові відношення між 
їхніми частинами - речення 
( однорідними й 
неоднорідними), особливос 
інтонації безсполучникових 
складних речень; правильне 
комунікативно доцільно 
використовувати виражаль 
можливості безсполучникої 
складних речень у мовленні 

5.2.5.4. Складні 
речення з різними 
видами 
сполучникового й 
безсполучникового 
зв'язку. 

Складні речення з різними 
видами сполучникового й 
безсполучникового зв'язку. 

Визначити структуру 
складних речень з різними 
видами сполучникового й 
безсполучникового зв'язку; 
правильно й комунікативно 
доцільно використовувати 
виражальні можливості речі 
цього типу в мовленні. 

5.3. Способи 
відтворення чужого 
мовлення. 

Пряма й непряма мова . 
Речення з прямою мовою. 
Слова автора. Заміна прямої 
мови непрямою. Цитата як 
різновид прямої мови . 
Діалог. 

Визначити в реченні з гірям 
мовою слова автора й прям^ 
мову, речення з непрямою 
мовою; замінювати пряму 
мову непрямою;правильно і 
доцільно використовувати 
тексті пряму мову й цитати: 
правильно вживати розділе 



знаки в конструкціях із 
прямою мовою і діалогом. 

6.Стилістика. Стійлі мовлення (розмовний, 
науковий , художній, 
офіційно-діловий, 
публіцистичний, 
конфесійний). їх основні 
ознаки, функції. 

Розпізнавати стилі мовлень 
визначати особливості 
кожного з них; користуват 
різноманітними виражальш 
засобами української мови ] 
процесі спілкування для 
оптимального досягнення м 
спілкування. 

7. Орфоепія. Відображення вимови 
голосних (наголошених і 
ненаголошених) через 
фонетичну транскрипцію. 
Відображення вимови 
приголосних звуків: 
1) [дж], [дз], [дз]; 
2) [г] 
3)[ж], [ч], [ш], [дж]; 
4) груп приголосних 
(уподібнення , спрощення); 
5)м'яких приголосних; 
6)цодовження приголосних. 
Вимова слів з апострофом. 

Визначати особливості 
вимови голосних і 
приголосних звуків ; 
наголошувати слова 
відповідно до орфоепічних 
норм. 

8. Орфографія Правопис літер, що 
позначають ненаголошені 
голосні [е], [и], [ о] в коренях 
слів. Спрощення в групах 
приголосних . Сполучення 
йо, ьо. Правила вживання 
м'якого знака. Правила 
вживання апострофа. 
Подвоєння букв на 
позначення подовжених 
м»яких приголосних і збігу 
однакових приголосних 
звуків. Правопис префіксів і 
суфіксів. Позначення 
чергування приголосних 
звуків на письмі. Правопис 
великої літери. Лапки у 
власних назвах. Написання 
слів іншомовного 
походження .Основні 
правила переносу слів з 
рядка в рядок. Написання 
складних слів разом і через 

Розпізнавати вивчені 
орфограми й пояснювати їх 
допомогою правил; правилс 
писати слова з вивченими 
орфограмами, знаходити й 
виправляти орфографічні 
помилки на вивчені правиш 



дефіс. Правопис 
скдадноскорочених слів. 
Написання чоловічих і 
жіночих імен по батькові, 
прізвищ. Правопис 
відмінкових закінчень 
іменників, прикметників. 
Правопис н та нн у 
прикметниках і 
дієприкметниках, не з 
різними частинами мови. 

9.Розвиток мовлення. Загальне уявлення про 
спілкування й мовлення ; 
види мовленнєвої діяльності; 
адресант і адресат мовлення; 
монологічне й діалогічне 
мовлення; усне й писемне 
мовлення; основні правила 
спілкування. Тема й основна 
думка висловлювання. 
Вимоги до мовлення 
(змістовність, логічна 
послідовність , багатство, 
точність, виразність , 
доречність, правильність). 
Текст як середовище 
функціонування мовних 
одиниць. Основні ознаки 
тексту : зв'язність , 
комунікативність , 
членованість , 
інформативність. Зміст і 
будова тексту, поділ тексту 
на абзаци, мікротеми. 
Способи зв'язку речень у 
тексті. Класифікація текстів 
за сферою використання , 
метою, структурними 
особливостями. Тексти 
різних стилів , типів, жанрів 
мовлення. 

Уважно читати, 
усвідомлювати й 
запам 'ятовувати зміст 
прочитаного, диференціюю 
в ньому головне та 
другорядне. Критично 
оцінювати прочитане. 
Аналізувати тексти різних 
стилів, типів і жанрів. 
Будувати письмове 
висловлення, логічно 
викладаючи зміст, 
підпорядковуючи його темі 
основній думці, задуму, 
обраному стилю та типу 
мовлення, досягати визнане 
комунікативної мети. Уміт\ 
формулювати , добирати 
доречні аргументи і прикла, 
робити висновок , 
висловлювати власну позип 
, свій погляд на ситуацію чу 
обставини; правильно 
структурувати текст, 
використовуючи відповідні 
мовленнєві звороти. 
Знаходити й виправляти 
похибки та помилки в зміст 
побудові й мовному 
оформленні власних 
висловлювань, спираючись 
засвоєні знання. 
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