
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІД 

 

1. Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі.  

2. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я,ю,є,ї та щ.  

3. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що 

не перевіряються наголосом.  

4. Основні правила переносу слів. 

5. Уподібнення приголосних. Спрощення в групах приголосних.  

6. Чергування голосних і приголосних. Основні випадки чергування у – і – й, 

з – із – зі. 

7. Вимова і правопис префіксів с-, з-, зі-, пре-, при-, прі-, роз-,без-.  

8. Правила вживання великої літери. 

9. Правила вживання м’якого  знака, апострофа. 

10. Подвоєння і подовження приголосних звуків.  

11. Правила написання слів іншомовного походження. 

12. Написання складних слів разом і через дефіс.  

13. Спільнокореневі слова й форми слова. Незмінні й змінні слова. Значущі 

частини слова. 

14. Основні способи словотворення. Зміни приголосних при творенні слів.  

15. Поняття про лексику. Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне 

значення слів. 

16. Власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова.  

17. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й 

історизми), неологізми.  

18. Загальновживані й стилістично забарвлені  слова, діалектні,   професійні 

слова й терміни, просторічні слова.  

19. Синоніми. Омоніми. Антоніми. 

20. Поняття про фразеологізми. Типи фразеологізмів. Джерела українських 

фразеологізмів. 

21. Поняття про самостійні і службові частини мови. 

22. Іменник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

23. Лексико-семантичні групи іменників. Власні та загальні назви, істоти і 

неістоти 

24. Рід іменників. Іменники спільного роду.  

25. Число іменників.  Іменники, що мають форми тільки однини або тільки 

множини.  

26. Відміни іменників. Відмінювання іменників ІІ відміни.  

27. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому 

відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни.  

28. Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.   



29. Прикметник. Значення прикметника, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль.  

30. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Ступені 

порівняння якісних прикметників, творення їх.  

31. Написання -н- і -нн- у прикметниках.  

32. Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

33. Розряди займенників за значенням. Відмінювання займенників. 

34. Написання разом і через дефіс неозначених займенників.  

35. Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

36. Числівники прості, складні й складені.  

37. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні), їх 

відмінювання.  

38. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. 

39. Узгодження числівників з іменниками.     

40. Правильне вживання числівників на позначення дат і часу. 

41. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди прислівників за значенням.  

42. Ступені порівняння прислівників.  

43. Не і ні з прислівниками. Написання прислівників окремо, разом, через 

дефіс. 

44. Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

45. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, 

дієприслівник, безособові форми на -но, -то. 

46. Види дієслова. Доконаний і недоконаний види дієслів. Часи дієслів. 

Способи дієслів. 

47. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ 

дієвідмін.  

48. Написання не з дієсловами . 

49. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні й пасивні дієприкметники 

50. Відмінювання дієприкметників.  Дієприкметниковий  зворот. Не з 

дієприкметниками. 

51. Дієприслівник як особлива форма дієслова. Вид і час дієприслівників. 

Творення дієприслівників доконаного і недоконаного виду. Дієприслівниковий 

зворот. 

52. Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники. 

Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс. 

53. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і 

підрядності. Групи сполучників за будовою. Правопис сполучників окремо і 

через дефіс.  

54. Частка як службова частина мови. Формотворчі, словотворчі та модальні 

частки. Написання часток. «Не» і «ні» з різними частинами мови. 



55. Вигук як частина мови. Правопис вигуків.  

56. Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження 

головного члена.  

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

питальні, спонукальні. Окличні речення.  

58. Члени речення (підмет і присудок; додаток, означення, обставини), 

способи їх вираження та різновиди.  

59. Розділові знаки у простому реченні. Тире між підметом та присудком.  

60. Прикладка як різновид означення. Порівняльний зворот. Розділові знаки 

при прикладках і порівняльних зворотах.  

61. Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень.  

62. Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.  

63. Однорідні члени речення. Узагальнювальне слово при однорідних членах 

речення.  

64. Однорідні й неоднорідні означення. Розділові знаки при однорідних 

означеннях.  

65. Звертання. Розділові знаки при звертанні. 

66. Вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них.  

67. Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені додатки. Розділові 

знаки при відокремлених додатках.  

68. Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені означення. 

Розділові знаки при відокремлених означеннях. 

69. Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені обставини. 

Розділові знаки при відокремлених обставинах. 

70. Складне речення, його типи. Складносурядне речення. Розділові знаки в 

складносурядних реченнях.  

71. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. 

Основні види підрядних речень. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях.  

72. Складне речення з кількома підрядними.  

73. Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому 

реченні.  

74. Складне речення з різними видами зв’язку, розділові знаки в ньому.  

75. Пряма й непряма мова. Розділові знаки при прямій мові. 

76. Цитата. Діалог. Розділові знаки при цитаті, діалозі. 

77. Основні вимоги до мовлення: змістовність, послідовність, багатство, 

точність, доречність, виразність, правильність. Мовленнєві помилки.  

78. Поняття про текст. Основні ознаки тексту.   

79. Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці. 

80. Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-

діловий і публіцистичний. 


