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прогрАмА з yKPAiHCbKOi мови

(на ocHoBi базово'i заZальноi cepedHbo'i освimu)

ykpaiHcbka мова - dерэrcавна мова ykpa'iHcbkozo нароdу

Роздiли науки про мову. Алфавiт. Буква /" Правила переносу частини

Влкuвання апосmрофu

Повторення i закрiплення правила вживання апострофа, Сполучення йо, ьо

слiв з подовженими м'якими приголосними,

Упоdiбнення пр uzолосн uх. Змiн u пр шzолоснuх

змiни приголосних звукiв при словотьбреннi. Змiни

TBopeHHi вищого ступенrI порiвняння.

Спроtцення в zрупuх прuzолоснIм

е Закрiплення правила вживання спрощення в групах

Правопuс префiксiв

Написання префiксiв з- (зi-, с-), роз-, без-, пре-, прu-, прi-,

Н апuсання слiв iHtлoMoBщozo похоdнсення

Букви tt, i в словах iншомовного походження, ПоДвоенi букви в словах

iншомовного походження

напuсання прiзвuu4 i zеоzрафiчнtlж назв iHtoloMoBHozo похоdнсення

закрiплення правил написання прiзвищ i географiчних назв iншомовного

приголосних rlри

пригопосних.

закрiпленнrl матерiалу.
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IMqHHaK

Подiл iменникiв на вiдмiни та групи.Написання

у iменниках.

Нопuсання власн uх iMeHH aKiB

Повторення та закрiплення вивчених правил.

Н апuсання BidMiHKo в IM закiнчень ilчtенн uкiв

особливостi вiдrvriнювання iменникiв I, II, III та IV вiдмiн. Написання

суфiксЬ iменникiв. Написання i вiдмiнювання чоловiчих та жiночих iMeH, по

батьковi.

н ап uсання сlоцаd н uх iлtенн uкiв

Закрiплення правил вживання складних iменникiв.

Числiвники кiлькiснi (на позначення цiлих, ДРобових та збiрних чисел) i

порядковi. Простi i складнi числiвники'.

OcHoBHi орфоzра"мu у часлiвнuках

правипа вживання непрямих вiдмiнкiв кiлькiсних числiвникiв. М'який
l

,ri* У числiвниках. особливостi вiдмiнювання кiлькiсних i порядкових

числiвникiв.

заiuценншк

Розряди займенникiв.

творення займенникiв.

напuсuння займеннuкiв
Буква н у особових займенниках. I1i в заперечних зайпценниках. ,Щефiс у

неозначена форма дiеслова. .щоконаний i недоконаний вид дiеслiв. Часи.

дiеслiв. Способи творення дiеслiв.

дiеслiв.



Ф орма diесло ва : diепр uкпtеmн uк

Щiеприкметниковий зворот. Н е з дiеприкметниками.

Форма diесловu: diепраслiвнtлк ,;

щiеприслiвники доконаного i недоконаного виду. Щiсприслiвниковий

Прuслiвнuк
Розряди прислiвникiв. Ступенi порiвняння прислiвникiв:'-,Способи"

твореншI прислiвникiв. Н, нну шрислiвниках. Не з прислiвниками.

Н апuсання пр аслiвнuкiв

Закрiплення правиJI написання прислiвникiв разом, окремо i через дефiс.

Слумсбовi часmuнu мовu

Службовi частини мови, Тх роль у MoBi. Вмiння розрiзняти прийменники,

сполучники та частки.

Н а п uса н ня пр u iил ен н uкi в

Непохiднi i похiднi прийменники. Вживання прийменникiв у-в, з-зi-iз,

Написання похiдних прийменникiв разом, окремо i через дефiс.

Напuсuння часmок. lефiс у вuzукuх

знаки IIри вигуках.

нсtпuсання часmок не i Hi з рiзнuмu часmuнOлtu MoBll

Простий дiеслiвний, складний дiеслiвний та скJIадний iменний присудоll.
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розdiловi зншкu прu odHopidHux членOх речення

Узагальнюючi слова i роздiловi знаки при них.

Зверmання. РозOLповi знакu пра зверmаннi

звевтання поширенi i непоширенi. Роздiловi знаки при звертаннях.

всmавнi слова, Розdiловi знакч пра всmавнuх словах

Найуживанiшi BcTaBHi слова i сполучення слiв. Роздiловi знаки при

р
Склаdносуряdнi mа сtшаdно пidряdнi речення
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