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Зарудня Ольга Миколаївна 

 

Теоретичні питання 

 

1. Поняття літературної мови, державної мови. Зачинатель та 

основоположник СУЛМ.  

2. Мовна норма, типи норм. 

3. Орфоепічні норми СУЛМ. 

4. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. 

5. Зміни голосних і приголосних звуків у потоці мовлення 

6. Орфографія. Принципи українського правопису. 

7. Лексикологія як розділ мовознавства. Слово, основні ознаки слова. 

8. Багатозначність слів. Пряме і переносне значення слова. Типи переносних 

значень слова. 

9. Синоніми, синонімічний ряд, поняття домінанти.  



10. Омоніми, типи омонімів. 

11.  Антоніми, шляхи творення антонімічних пар.  

12. Пароніми, типи паронімів. 

13. Склад лексики української мови з погляду походження. Лексика, 

запозичена з інших мов. Самобутні словотвірні риси української лексики. 

14. Диференційні ознаки іншомовних слів. 

15. Типи запозичень за ступенем адаптації. 

16. Активна і пасивна лексика. Історизми, архаїзми, неологізми. 

17. Фразеологія як розділ мовознавства. Класифікація фразеологізмів. 

Джерела української фразеології. 

18. Морфологічні норми СУЛМ. 

19. Граматична категорія роду. Способи визначення роду. Граматична норма 

родової належності відмінюваних іменників української мови. Іменники 

спільного роду. Іменники парного роду. Іменники подвійного роду.  

20. Особливості визначення роду невідмінюваних іменників. 

21. Категорія відмінка іменника. Непрямі відмінки. Функція кличного 

відмінка і звертання. Відмінкові закінчення іменників у кличному 

відмінку. 

22. Займенник. Особливості функціонування граматичних форм займенників у 

професійному мовленні. 

23. Дієслівна категорія виду. Способи творення видових форм. 

24. Поділ дієслів на дієвідміни за основою інфінітива та формами 

теперішнього часу. 

25. Типові порушення нормативності вживання дієслівних форм. 

26. Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням і 

походженням.  

27. Синтаксичні норми СУЛМ. Порядок слів у реченні. 

28. Особливості вживання сполучників у різних стилях мовлення. Правопис 

сполучників. 

29. Словосполучення як синтаксична одиниця. Класифікація словосполучень. 

Способи синтаксичного зв’язку між компонентами підрядних 

словосполучень. 

30. Основи української пунктуації. 

 

Практична частина 
 

1. Спрощення в групах приголосних. 

2. Подвоєння, подовження приголосних. 

3. Правопис префіксів в українській мові. 

4. Правопис власних назв. 

5. Прикметники, утворені від власних назв. 

6. Вживання апострофа. 

7. Вживання м̓якого знака. 

8. Правопис складних іменників. 



9. Правопис складних прикметників. 

10. Особливості вживання та зв’язку  числівників з іменниками. 

11.  Числівники як компоненти складних іменників та прикметників. 

12. Складні випадки у відмінюванні іменників (закінчення –а, -я, -у, -ю іменників 

ІІ відміни у родовому відмінку однини). 

13. Відмінювання числівників. 

14. Творення форм ступенів порівняння якісних прикметників.  

15. Правопис прислівників. 

16. Проблема актиних дієприкметнтків в українській мові (заміна 

українськими відповідниками). 

17. Правопис частки не з дієсловами. 

18. Уживання конструкцій із прийменниками по, при, для, на. 

19. Тире між підметом і присудком. 

20. Неповні речення. 

21. Речення з відокремленими членами, розділові знаки. Відокремлення 

поширених і непоширених означень та обставин. 

22. Речення з однорідними членами, розділові знаки. 

23. Речення із вставними і вставленими конструкціями, їх структура, розділові 

знаки. 

24. Звертання у складі речення.  

25. Складносурядні речення, їх різновиди, розділові знаки. 

26. Складнопідрядні речення, їх різновиди, розділові знаки. 

27. Безсполучникові складні речення, розділові знаки. 

28. Кальки (редагування словосполучень). 

29. Переклад російських словосполучень відповідно до норм СУЛМ. 

30. Складні випадки узгодження (координація підмета і присудка). 

31. Складні випадки керування.  

32. Редагування деформованих речень (ненормативні форми прикметників, 

кальки, прийменниково-іменникові конструкції, порушення узгодження 

іменників з числівників). 

33. Пунктуаційна правка речень (прості ускладнені, складні) 

 


