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1. Передмова 

        У вказівках відповідно до робочої програми навчальної дисципліни 

«Українська мова» для слухачів підготовчих курсів і абітурієнтів подано низку 

вправ, тестові завдання, методичні поради для написання власного 

висловлювання з української мови для підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання.  
Мета - допомогти повторити, узагальнити й систематизувати знання з української 
мови, оволодіти навичками виконання тестових завдань різної складності та 
методикою написання власного висловлювання.  

 У результаті вивчення дисципліни «Українська мова» слухачі та 
абітурієнти повинні знати: 

• мовні явища й закономірності, правила орфографії та пунктуації; 
 • зміст лінгвістичних понять і термінів;  

• мовні одиниці та особливості їх функціонування. 
     У результаті вивчення дисципліни «Українська мова» слухачі та 
абітурієнти повиннівміти: 

• розпізнавати мовні явища й закономірності; 
 • створювати власні висловлювання, чітко формулюючи тезу, наводячи 

переконливі аргументи, використовуючи власний лексичний арсенал; 

• оформлювати письмове мовлення відповідно до орфографічних, 

граматичних і пунктуаційних норм української мови; 

• застосовувати знання з фонетики, лексики, фразеології, морфеміки, 

словотвору, морфології, синтаксису та лінгвістики тексту в практичних ситуаціях;  

 • розуміти фактичний зміст, причинно-наслідкові зв’язки, тему, основну 

думку та виражально-зображувальні засоби прочитаного тексту;  

 • оцінювати мовлення з погляду дотримання основних орфоепічних, 

лексичних, морфологічних, синтаксичних норм української мови;  

 • створювати власні висловлювання з певною комунікативною метою; 

• оцінювати письмові висловлювання з погляду мовного оформлення й 

ефективності досягнення поставлених комунікативних завдань;  
 • відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від 

помилкових тощо.  

Матеріал вказівок допоможе перевірити повноту засвоєння навчальної 
програми та рівень сформованості у слухачів мовної компетенції. 

 

2. Методичні поради для самостійної роботи над дисципліною 

Пропонований для опрацювання матеріал дисципліни «Українська мова» 

розподілено на три частини: теоретична (лекційний курс), практична 
(практичні заняття) та самостійна (теоретична і практична підготовка до 

занять: опрацювання основної і додаткової літератури, виконання 
тренувальних і контрольних завдань, тестів, написання власних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

висловлювань тощо). 

Відповідно до робочої програми курс «Українська мова» передбачає 79 

практичних занять, які охоплюють його основну проблематику, та 184 

години відведено на самостійну роботу. 

Щоб ефективно підготуватися до ЗНО з української мови, слухач повинен 

опрацювати теоретичний матеріал, який було запропоновано під час 
лекційних занять, і виконати запропоновані до кожної теми вправи, які 
вміщено в розділі «Завдання для самостійної роботи». 

Особливу увагу слід звернути на запропоновані контрольні тестові 
завдання до кожної теми (усі завдання потрібно виконувати письмово), 

виконавши які, кожен слухач матиме можливість систематизувати знання за 
курс середньої школи. Формулювання і графічне оформлення завдань двох 

форм – на надання відповіді й на встановлення  правильної відповідності – 

максимально відповідає тестовому зошиту ЗНО. 

Найскладнішим завданням тесту ЗНО є написання власного 

висловлювання. У вказівках вміщено детальні настанови щодо підготовки до 

написання власного висловлення. Для глибшого засвоєння матеріалу та 
самоосвіти слухачамслід написати власні висловлювання. Теми 

висловлювань і поради щодо їх правильної побудови  запропоновано.  

У кінці подано список використаної літератури. 

 

 

 

3. Завдання для самостійної роботи 

 

3.1 Орієнтовні контрольні тестові завдання 

Фонетика. Орфоепія 

 

1. М’який приголосний є в кожному слові рядка 

А земля, сідло, місто, вогонь 
Б потік,небеса, ряд, яровина 
В крамниця, бюро, м'ясо, льон 

Г звичай, юрта, таксі, свято 

Д лікар, сесія, чітко, діти 

 

2. Глухий приголосний є в кожному слові рядка 

А світанок, міць, боротьба, вогнище 
Б пальма, юнак, голуб, вочевидь 
В дзьоб, затишок, сонце, донька 
Г чудо, соловей, вулиця, вокзал 

Д просьба, легко, книга, фігура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Шиплячий приголосний є в кожному слові рядка 

А межа, ходжу, печальний, щастя 
Б юшка, служба, хвороба, борщик 

В цілий, ячмінний, кожух, шприц 

Г заріччя, жолудь, джміль, пісня 
Д вуж, зачарувати, шепіт, фіранка 
 

4. Кількість звуків і букв однакова в кожному рядку 

А тьохкає, щемить, гривня, заява 
Б щавель, пісня, місяць, любов 
В зілля, дзеркало, з’єднати, нюанс 
Г щедрість, пам'ять, ячмінь, людина 
Д бджола, послання, дев’ять, рядок 

 

5. В алфавітному порядку записано всі слова рядка 

А ранок, ракурс, радість, розум 

Б обличчя, облік, опера, округ 
В мереживо, місяць, морква, молодь 
Г палітра, праска, проба, програма 
Д тарілка, талант, телефон, тривога 
 

6. Букви я, ю, є позначають по 2 звуки в кожному слові рядка 

А юний, нюанс, браконьєр, єресь 
Б зграя, різьбяр, черв’як, мільярд  

В ялина, бюджет, п’ять, боснієць 
Г кар’єра, ювілей, сузір’я, пюре 
Д зв'язок, ярлик, маєток, в’юнець  
 

7. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка 

А життя, земля, соловей, яблунька 
Б єдність, пояснення, юнь, щавель 
В крапля, майор, зв'язок, дев’ять  
Г контрастний, шлях, долоня, яр 

Д джем, листя, щедрість, весняний 

 

8. Правила чергування у-в дотримано в рядку 

А в нашій країні 
Б збиратися в дорогу 

В навчалися у академії 
Г тайга, одягнена в хвою 

Д у останньому вагоні 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Уподібнення приголосних відбувається в усіх словах рядка 

А свято, подружці, ллється 
Б кінський, милуєшся, доріжка 
В камінчик, кузня, екзамен 

Г мороз, кігті, боротьба 
Д козацький, селянський, зшити 

 

10. Літеру и треба писати в усіх словах рядка 

А бад..лина, благоч..стивий, кр..хкий, ж..виця  
Б вар..во, меж..річчя, вич..пурений, кр..шталь  
В п’ят..річка, заруч..ни, нев..димка, обітн..ця  
Г зач..нати, виконав..ця, знів..чити, вел..чина  
Д нож..чок, печ..во, викор..нити, оз..ратися  
 

11.М'який знак на місці пропуску слід писати в усіх словах рядка  

А кіл..кість, пот..мянілий, Уман..щина, ескадрил..я  
Б власниц..кий, нен..чин, боїш..ся, сяд..мо  

В павіл..йон, дон..чин, с..огодні, прос..ба  
Г їдал..ня, батал..йон, Акс..онов, матін..чин  

 

12. М'який знак на місці пропуску слід писати в усіх словах рядка  

А рибал..ство, погод..ся, прип'ят..ський, голівон..ці  
Б зателен..кати, красун..чик, купал..ський, виріз..бити  

В вигул..кнути, конс..єржка, зат..марити, нац..кувати  

Г кан..йон, ковз..кий, мал..ва, локал..ний  

Д консул..ський, обвін..чати, відгад..ко, крад..кома  
 

13. М'який знак на місці пропуску слід писати в усіх словах рядка  

А брин..чати, дозвол..те, боягуз..кий, оган..бити  

Б кіл..цевий, красун..чик, монгол..ський, візуал..ний  

В різ..бяр, обвін..чати, виріз..бити, зат..марити  

Г павіл..йон, по-братерс..ки, на стежин..ці, Ізмаїл..ський  

Д устан..те, кур..йоз, на вишен..ці, неволен..ка  
 

14. М'який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка 

А тон..ший, ніч.., перелаз..мо, рибал..ці  
Б землян..ці, яблун..ці, ремін..чик, емул..сія  
В буквар.., брин..чати, т..мяність, чотир..ма  
Г Уман..щина, майбут..нє, мен..ший, бжіл..ці  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. М'який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка  

А міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший  

Б Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина  
В безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..cю  

Г ін..ший, жен..шень, спіл..чанський  

Д кин..мо, ріж..мо, насип..мо  

 

16. Апостроф ставиться в усіх словах рядка 

А В..ячеслав, кар..єра, пів..ящика, медв..яний  

Б верб..я, міжгір..я, дзв..якнути, без..ядерний  

В зв..ялити, кур..йозний, між..ярусний, круп..яний  

Г двох..ярусний, пів..яру, об..єкт, під..їжджати 

 

        17. Апостроф ставиться в усіх словах рядка  

А пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний  

Б львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж  

В подвір..я, пан..європейський, р..яжанка, трав..янистий  

Г торф..яний, між..ярусний, кон..юнктура, дев..яносто  

Д Лук..яненко, Св..ятослав, Мар..яна, Карп..юк  

 

18. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка 

А священ..ий, довгождан..ий, блажен..ий, спросон..я  
Б подорож..ю, Поволж..я, пам'ят..ю, суцвіт..я  
В ..яний, зран..я, він..ицький, об..ризкати  

Г безліч..ю, юн..ат, розкіш..ю, жовч..ю  

 

19. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка  

А зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий  

Б довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий  

В страшен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити  

Г стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я  
 

20  Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка 

А Рус..о, мул..а, пен..і, барок..о  

Б мас..андра, мадон..а, антен..а, ван..а  
В Марок..о, ман..а, Калькут..а, гол..андський  

Г Брюс..ель, Одіс..ей, конр..еволюція, трас..а  
 

21. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка 

А крос..ворд, буд..изм, іл..юзія, оперет..а  
Б піц..ерія, гум..анізм, ім..унітет, груп..овий  

В ристал..ічний, однотон..ий, мас..ивний, кол..екція  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Г діаграм..а, кас..ета, ім..обілізація, процес..ор  

Д конгрес..мен, оперет..а, ел..егія, бон..а (гувернантка)  
 

22. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка  

А ем..ігрант, ім..ігрант, ас..амблея, бел..етристика  
Б ім..унітет, кол..екція, дис..кусія, кол..ектив  
В ім..ітація, гол..андка, ак..уратний, ак..умуляція  
Г епіграм..а, ін..овація, бюл..етень, ак..омпанемент  
Д іл..юстрація, інтел..ігент, ір..аціональний, кор..еспондент  
 

23. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка  

А пр..світлий, пр..хильний, пр..мружений, пр..солодкий  

Б пр..зирство, пр..давній, пр..близний, пр..землення  
В пр..мужній, пр..пишний, пр..злий, пр..милий  

Г пр..молодий, пр..бережний, пр..старкуватий, пр..сумний  

 

24. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка 

А пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток  

Б пр..біднюватися, пр..везений, пр..славний  

 В пр..солодити, пр..солодкий, пр..сісти  

 Г пр..мирний, пр..міський, пр..чинити  

 Д пр..сохнути, пр..високий, пр..ахкувати  

 

25 Префікс с- треба писати в усіх словах рядка 

 А (з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти, (з, с)чепити  

 Б з, с)твердження, (з, с)хованка, (з, с)постереження, (з, с)сушити  

 В (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний  

 Г (з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити  

  
27. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -

ськ-. Чергування приголосних не відбувається в обох словах рядка  

А Париж, калмик  

Б Гаага, Виборг  
В Буг, Чорнухи  

Г Перемишль, казах  

Д Іртиш, чех  

 

28. Прикметники з суфіксом -зьк- утворюються від усіх іменників рядка  

А Золотоноша, молодець, студент, Буг  
Б Волга, товариш, турист, черкес  
В Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Таганрог  
Г француз, ремісник, турок, брат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

29. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження 

пишуться з буквою и  

А Алж..р, еруд..ція, р..читатив, ш..фон  

Б вент..ляція, с..стема, д..сертація, кор..фей  

В д..намічний, метод..ка, ц..вілізація, д..лікатний  

Г пр..нциповий, д..корація, д..ректор, р..торика  
 

30. Через дефіс пишуть усі слова в рядку 

А генерал/майор, кіловат/година, міні/комп'ютер  

Б південно/бережний, південно/східний, північно/західний  

В військово/транспортний, військово/зобов'язаний, військово/юридичний  

Г ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий  

Д вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка  
 

31. Через дефіс пишуть усі слова в рядку 

А договірно/правовий, культурно/освітній, гостро/критичний, 

морально/етичний  

Б медико/генетичний, ново/грецький, мінерально/сировинний, 

південно/східний  

Вжитлово/будівельний, військово/повітряний, суспільно/корисний, 

лірико/драма-тичний  

  Гмолочно/білий, науково/практичний, загально/освітній, 

організаційно/методичний  

  Д мідно/червоний, навчально/виробничий, героїко/романтичний, 

електронно/ оптичний  

 

32. Через дефіс пишуть усі слова в рядку 

А сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий  

Б сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий, мовно/літературний  

В гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український, радіо/фізичний  

 Гсуспільно/політичний, високо/авторитетний, зовнішньо/торговий, 

військово/морський  

 

33. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку 

А лимонно/жовтий, історико/культурний, теоретико/пізнавальний  

Б здоровчо/спортивний, вогняно/червоний, військово/полонений  

В сліпучо/білий, середньо/віччя, північно/східний  

Г міжнародно/правовий, організаційно/технічний, лимонно/кислий  

Д дослідно/виробничий, пів/аркуш, лірико/драматичний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34. Разом треба писати всі слова рядка  

А народно/поетичний, лісо/степовий, пів/огірка, літературно/художній  

Бпервісно/общинний, пів/вікна, темно/синій, східно/слов'янський  

Ввійськово/інженерний, хитро/мудрий, високо/кваліфікований, 

свіжо/зрубаний  

Г далеко/східний, червоно/гарячий, вельми/шановний, крає/знавчий  

 

35. Разом треба писати всі займенники рядка  

А аби/хто, де/котрий, будь/що, хто/небудь  
Б де/хто, чий/небудь, аби/кому, де/кому  

В де/якого, аби/кому, кому/сь, аби/чим  

Г що/небудь, де/який, будь/який, чого/небудь  
 

36. Через дефіс пишуться всі слова в рядку 

А по/нашому, в/нічию, ледве/ледве, сяк/так  

Б з/рештою, врешті/решт, хтозна/куди, вряди/годи  

В мало/помалу, віч/на/віч, десь/інколи, по/латині  
Г десь/то, як/раз, як/небудь, будь/коли  

Д по/двоє, по/друге, по/третє, по/сучасному  

 

37. Через дефіс пишуться всі слова в рядку 

А пліч/о/пліч, з давніх/давен, день/у/день, по/латині  
Б на/гора, коли/не/коли, без кінця/краю, де/небудь  
В віч/на/віч, по/простому, сам/на/сам, хтозна/коли  

Г ледве/ледве, по/праву, по/друге, як/не/як  

Д більш/менш, раз/по/раз, будь/куди, десь/не/десь  
 

38. Разом треба писати всі прислівники рядка 

А без/вісти, в/серйоз, до/речі, на/вскіс  
Б у/розтіч, від/давна, без/перестанку, у/брід  

В за/багато, до/вкруги, до/вподоби, на/впростець  
Г о/двоє, по/декуди, на/весні, у/досвіта  
Д с/піднизу, на/прокат, на/жаль, в/суціль  
 

39. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку 

А вряди/годи, любо/дорого, раз/у/раз, коли/не/коли  

Б хтозна/коли, пліч/о/пліч, по/літньому, навік/віки  

В по/батьківськи, крок/за/кроком, часто/густо, з давніх/давен  

Г по/сусідськи, по/одинці, де/не/де, сяк/так  

Д зроду /віку, як/не/як, кінець/кінцем, довго/довго  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40. Частка НЕ пишеться РАЗОМ з усіма словами рядка 

А не/довгочасні стосунки; не/спростований факт; не/високе дерево  

Б не/начебто знаю; не/ясний, а похмурий; не/сказанне диво  

В не/виконавши проект; не/званий гість; не/розроблені питання  
Г не/активний учень; ще не/розв'язані проблеми; не/гайні вказівки  

 

41. Частка НЕ пишеться РАЗОМ з усіма словами рядка 

А не/виконане завдання; не/скошена трава; не/розв'язана задача  
Б не/прочитана книга; хата ще не/побілена; стіни не/фарбовані, а лаковані  
В не/вишитий рушник; слова, ще нікому не/сказані; не/довантажена машина  
Г не/доспівані пісні; квіти ніким не/зірвані; не/доплетений кошик  

 

42. Від контексту залежить написання всіх слів у рядку  

А на/дворі, в/осени, на/гору  

Б на/бік, у/переміш, з/гори  

В у/день, по/волі, на/віки  

Г на/славу, до/вподоби, у/перше  
Д по/друге, на/сміх, до/щенту  

 

Лексикологія. Фразеологія 

 

1. Виділене слово вжито в прямому значенні в реченні 

А За вікном танцюють сніжинки. 

Б А вівчар жене отару плаєм. 

В Мовчать засніжені дерева. 
Г Скоро серпень надійде ясний. 

 

2. Виділене слово вжито в переносному значенні 

А  Я стужився, мила, за тобою. 

Б Хай правда по світу полине. 
В І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. 
Г Ти ізнов мені снишся на стежці гіркої розлуки. 

 

3. Слово серце вжито в прямому значенні в рядку  

А щире серце;  
Б хворе серце;  
В батьківське серце;  
Г серце України.  

 

4. Виділене слово вжито в переносному значенні в реченні  

А Сміються в сонці золотому річки, і села, і поля.  
Б Що думаєш сказати, спершу обміркуй.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В Я шукав усе світле в дорозі і в людях.  

Г Найдужче у житті цінував я хліб.  

 

5. Визначте, до якої групи за вживанням належать слова 

1.Діалектизми                                     А скап, блютуз, флеш-моб   

2.Неологізми                                       Б боярин, космогор, раднаргосп 

3.Історизми                                          В обкладинка, йогурт, каталог 
4.Архаїзми                                           Г ланіти, десниця, рать 
                                                             Д когут, кубіта, бараболя 
 

7. Доберіть українські відповідники до запозичених слів 

   1. Конус                                                А змагання 
   2. Ілюмінація                                        Б освітлення 
   3. Кулінарія                                           В об’єднання  
   4. Коаліція                                            Г куховарство 

                                                                  Д склепіння 
8. Синонімічними є ряд слів 

А автострада, траса, шосе, шасі, магістраль 
Б мужній, безстрашний, хоробрий, сміливий, відчайдушний 

В відстоювати, обороняти, боронити, пересилювати, захищати 

Г заплаканий, смутний, замріяний, опечалений, невеселий 

Д повсякчас, повік-віки, завжди, постійно, невгамовно 

 

9. Антоніми вжито в прислів’ї  

А Коли хочеш щось сказати – перш подумай. 

Б Птицю знати по пір’ю, а чоловіка по бесіді. 
В Не говори, що знаєш, але знай, що говориш. 

Г Добро далеко розходиться, а зло ще далі. 
 

10. Немає лексичної помилки в словосполученні 

А пам’ятний сувенір 

Б вільна вакансія 
В моя автобіографія 
Г суверенна держава 
Д запитати питання 
 

11. Немає лексичної помилки в рядку 

А ні в койому разі 
Б відповіді співпадають 
В слідуюча зупинка 
Г на ваш розсуд 

Д для любих цілей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Фразеологічний зворот ужито в реченні 

А  Минає день, тиждень, місяць  і півроку збігло за водою. 

Б За Дніпром небо ясно палало всіма кольорами веселки. 

В Життя людське багатогранне, і кожна його пора по-своєму прекрасна. 
Г Буду я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої. 
 

13. Установіть значення наведених фразеологізмів 

Фразеологізми Значення 

 1 стріляний птах                                      А здоровий 

2 книга за сімома печатями                     Б приховане 
3 кров з молоком                                      В досвідчений 

4 гаряча голова                                       Г запальний 

Д дурнуватий 

 

14. Доберіть антоніми до фразеологізмів 

       Фразеологізми                                                  Антоніми  

     1 тримати в кулаці                                          А тримати на виду 

     2 тримати в тіні                                               Б попускати віжки 

     3 триматися гоголем                                В тримати в пазурах 

     4 тримати хвіст трубою                           Г піджимати хвоста 
Д опускати руки             

 

 

Будова слова. Словотвір 

 

1. Спільнокореневими є всі слова рядка 

А уночі, ночувати, ночви 

Б водянистий, привід, водичка 
В косити, закосичити, косовиця 
Г м’ята, пом’якшений, м’яко  

Д книжник, книгозбірня, книжка 
 

2. Нульове закінчення мають усі слова рядка 

А шимпанзе, відповідь, зараз 
Б совість, ніяк, провесінь 
В монітор, відгомін, фосфор 

Г нині, кратер, мандрівник 

Д заповідь, пальто, кремезно 

 

3. Не мають закінчення всі слова рядка 

А мадам, метро, спересердя 
Б зараз, працюючи, учень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В календар, зазвичай, івасі 
Г факсиміле, пальто, швидко 

Д  магістраль, авеню, просто 

 

4. Зайве за морфемною будовою слово є в рядку 

А похід, заміс, прадід, вигін 

Б свіжо, весело, мило, зелено 

В жалюзі, пончо, беж, рандеву 

Г декому, зріжу, помию, нічия 
Д порт фоліо, вікно, кіно, бюро 

 

5. Префіксально-суфіксальним способом утворено всі іменники 

варіанта 

А безлюддя, прадід, подорожник 

Б узгір’я, намордник, землерийка 
В міжгір’я, Прикарпаття, підвіконня 
Г безмежжя, Засяння, рівноправ’я  
Д підсніжник, безнадія, Закарпаття 
 

6. Суфіксальним способом утворено слово, витлумачене рядку 

А відсутність знання 
Б віддалений куток 

В водій таксі 
Г частина розділу 

Д один із авторів 

 

7. Шляхом переходу однієї частини мови в іншу утворено слово, 

витлумачене в рядку 

А мешканець Харкова 
Б приміщення під землю 

В огорожа з живих кущів 

Г другий місяць року 

Д атака у відповідь на атаку 

 

8. Літеру є замість пропуску слід писати в слові 

А  воч…видь 
Б дощ…мір 

В бур…лом 

Г смітт…збиральний 

Д нижч…зазначений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Літеру е замість пропуску слід писати в слові 

А кра…знавство 

Б смагляв…лиций 

В житт…дайний 

Г сніг…затримання 
Д вул….видобуток 

 

10. Літеру о замість пропуску слід писати в слові 

А сам…вчитель 
Б земл…трус 
В прац…здатний 

Г житт…пис 
Д вищ…згаданий 

 

11. Способом складання основ утворено всі іменники варіанта 

А здійми голова, багаточлен, підрозділ 

Б землероб, крутосхил, першоджерело 

В м’ясорубка, активістка, пройдисвіт 
Г відчайдух, протиставлення, пустоцвіт 
Д дурносміх, листопад, прикордонник 

 

Морфологія 

Іменник 

 

1. Усі слова є іменниками в рядку 

А виховання, виконавець, виконавши 

Б книгарня, книжник, книгозбірня 
В соловей, соловенятко, солов’їний  

Г завідувач, завідувачка, завідувати 

Д зеленаво, зеленка, зелень 
 

2. Чоловічий рід мають усі іменники варіанта 

А морок, какаду, маестро, ООН 

Б Баку, продаж, столяр, денді 
В Борнео, собака, аташе, Сибір 

Г суддя, перекладач, путь, гімн 

Д хлоп’ятко, козак, інститут, іній 

 

3. Середній рід мають усі іменники варіанта 

А кашне, метро, колібрі, манго 

Б кохання, листя, шосе, Черкаси 

В ЄС, завдання, збіжжя, пенсне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Г кашне, шимпанзе, каное, відео 

Д Тбілісі, бароко, купе, таксі 
 

4. Правильно поєднано всі прикметники з іменниками в рядку 

А сонячне Баку, красивий фламінго, сильний нежить 
Б смачне івасі, швидке таксі, далека Перу 

В оригінальне меню, біла тюль, маленьке шимпанзе 
Г цікаве турне, просторе авеню, справедливе журі 
Д далека Сибір, свіжа салямі,талановитий маестро 

 

5. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку 

А двадцять чотири учня 
Б півтори літри 

В двадцять два футболісти 

Г сім цілих і вісім десятих відсотків 

Д три з половиною сантиметрів 

 

6. Закінчення –у (-ю) у формі родового відмінка мають усі іменники в 

рядку 

А продукт, характер, сік 

Б Тернопіль, вид, вишняк 

В Крим, зошит, театр 

Г ромб, Казахстан, президент 
Д Байкал, університет, понеділок 

 

7. Закінчення –а (-я) у формі родового відмінка мають усі іменники в 

рядку 

А кравець, вітер, рядок 

Б кисень, Київ, предмет 
В жаль, іменник, струм 

Г жир, хліб, електровоз 
 

8. До першої відміни належать усі іменники рядка 

А ясла, кума, площа, межа 
Б староста, хлоп’я, вулиця, кузня 
В сестра, воєвода, суддя, верба 
Г кенгуру, душа,    дорога, ріка 
Д жага, Лука,  чебуречна, миля 
 

9. До другої відміни належать усі іменники рядка 

А поріг, брокер, день, тюль 
Б вікно, пальто, метро, мило 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В барліг, брат, курінь, путь 
Г хмарище, кіно, колесо, дерево 

Д буття, зайченя, волосся, щастя 
 

10.  До третьої  відміни належать усі іменники рядка 

А вість, якість, куліш 

Б постать, мати, стать 
В тінь, нежить, гармонь 
Г повінь, осінь, Сибір 

Д печать, лінь, стиль 
 

11. До четвертої  відміни належать усі іменники рядка 

А плем’я, полум’я, ім’я  
Б сім’я, дитина, курчатко 

В маля, дівча, ластовенятко 

Г козеня, курча, слоненя 
Д тім’я, ведмежа, криця 
 

12. Неправильно вжито відмінкове закінчення іменника в рядку 

А керувати домовленостями 

Б кількадесят гривнів 

В відомими іменами 

Г запитати в менеджера 
Д немає в продажу 

 

13. Позначте рядок, у якому від усіх іменників прикметники 

утворюються за допомогою суфікса -ов-: 

А метр, травень, дощ, нуль 
Б пурпур, емаль, груша, край 

В парча, кварц, гроза, шовк 

Г ліс, кільце, кришталь, глянець 
Д калина, казка, поле, марш 

 

Прикметник 

 

1. До якісних належать усі прикметники варіанта 

А сучасний, давній, громоподібний 

Б дідівський, лункий, приязний 

В гостинний, кольоровий, умілий 

Г давній, серйозний, нагальний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. До відносних належать усі прикметники варіанта 

А докладний, музейний, сіруватий 

Б систематичний, окремий, веселий 

В колективний, заочний, біологічний 

Г триколірний, прохолодний, річковий 

 

3. До присвійних належать усі прикметники варіанта 

А батькова аптека, чоловічий костюм 

Б лікарева порада, ліричний герой 

В сусідове авто, собачий нашийник 

Г соколине пір’я, вороже ставлення 
 

4. Форми ступенів порівняння  можна утворити від усіх прикметників 

рядка 

А низький, пресильний, дорогий 

Б визначний, лисий, удалий 

В кароокий, молодий,   красивий 

Г смачний, тонкий, ефективний 

 

5. За допомогою суфікса –ичн- утворюються відносні прикметники від 

усіх іменників рядка 

А математика, проза, вулиця 
Б фізика, ботаніка, риторика 
В класика, лінгвістика, ідилія 
Г дипломат, період, герой 

 

6. Літеру е слід писати на місці пропуску в слові 

А алюміні…вий 

Б ключ…вий 

В реч…вий 

Г дощ…вий 

 

7. Позначте рядок, у якому всі складні прикметники пишуться через 

дефіс: 

А сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий; 

Б сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий, мовно/літературний; 

В гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український, радіо/фізичний; 

Г суспільно/політичний, густо/синій, зовнішньо/торговий, 

військово/патріотичний; 

Д музично/хоровий, глибоко/змістовний, зерно/трав’яний, 

повітряно/морський. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Числівник 

 

1. Допущено помилку у відмінюванні числівника 

А п’ятдесят двох 

Б дев’яноста сьома 
В на сімдесяти шести 

Г двадцятьма чотирьом 

Д  дев’ятьомастами сорока 
 

2. Правильною є відмінкова форма числівника 

А п’ятдесяти шести 

Б семистам трьома 
В дев’яноста чотирьома 
Г шістдесяти шести 

Д (на) сороках п’ятьох 

 

3. Закінчення –а має іменник у рядку 

А 2 квартал… 

Б 3 товариш… 

В 1,5 доб… 

Г 0,5 ящик… 

Д 4 район… 

 

4. Помилково узгоджено числівник із іменником у словосполученні 

А двадцять п’ять апельсинів 

Б три з половиною апельсина 
В двадцять два апельсини 

Г дві треті апельсина 
Д двадцять один апельсин 

 

5. Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?» 

А шість годин десять хвилин 

Б за десять сьома 
В одинадцять двадцять 
Г без двадцяти перша 
Д початок десятої 
 

6. Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?» 

А чотири години п'ятнадцять хвилин 

Б  п'ятнадцять хвилин п’ятої 
В шістнадцять п’ятнадцять 
Г четверта година п'ятнадцять хвилин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Д п'ятнадцять хвилин після чотирьох 

 

7. Норму відмінювання числівників порушено в рядку  

Атрьохсот, трьомстам, на трьохстах  

Бп’ятисот, п’ятистам, п’ятистами  

Всемисот, сімомастами, на семистах  

Г дев’ятисот, дев’ятистам, дев’ятьмастами  

Ддвохсот, двомастами, на двохстах  

 

8. Правильно записано форму орудного відмінка числівника в рядку  

А п’ятьмастами шістдесятьма сьома  
Б п’ятистами шестистдесятьма сімома  
В п’ятистами шестдесятьма семи  

Г п’ятистами шістдесяти сімома  
Д п’ятистами шестидесяти сьома  
 

9. Правильними є всі відмінкові форми числівників у рядку  

А сто вісімдесят сьомого, двомастами п'ятидесяти двома  
Бшістдесяти семи, чотирма, шестиста, дванадцятий  

Втрьомастами дев'яноста шістьма, сімох, одна третя  
Гсімдесятьма двома, дві тисячі другий, дев'яноста шостого  

 

 

10. Тільки друга частина відмінюється в усіх числівниках рядка  

Атриста, п'ятсот, шістсот, вісімсот  
Бдвісті, шістдесят, сімсот, тридцять  
Вп'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят  
Гчотириста, дев'яносто, вісімдесят, сімсот  
Дп'ятсот, шістдесят, вісімсот, вісімдесят  
 

11. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку 

А двадцять три тижня  
Б півтораста року  

В п’ять цілих і шість восьмих тонн  

Г півтора місяця  
Д сім з половиною кілограм  

 

Займенник 

 

1. Займенниками є всі слова рядка 

А вам, мені, учора, хто 

Б добре, чий, мене, казна-чого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В хтозна-де, чимось, цей, ти 

Г себе, абищо, якось, якась 
Д воно, скільки, жоден 

 

2. Разом треба писати всі займенники рядка  

А аби/хто, де/котрий, будь/що, хто/небудь  
Б де/хто, чий/небудь, аби/кому, де/кому  

В де/якого, аби/кому, кому/сь, аби/чим  

Г що/небудь, де/який, будь/який, чого/небудь  
 

3. Через дефіс треба писати всі займенники рядка 

А аби/чий, хтозна/кому, хтозна/чий, ні/хто 

Б ані/чий, будь/хто, бозна/кого, чий/небудь 
В де/котрий, що/небудь, ні/скільки, хто/сь 
Г будь/який, казна/чиє, казна/що, який/небудь 
Д ні/якою, чий/сь, будь/з/ким, хтозна/на/чому 

 

4. Установіть відповідність 

       Займенники                                                      Розряд за значенням 

1 котрий, чий, скільки                                                А особові            
2 стільки, такий, той                                                   Б вказівні 
3 ніякий, ніхто, нічий                                                 В заперечні 
4 хто? що? який?                                                           Г питальні 
 Д відносні 
 

5. Замініть виділені в суржикових висловах слова потрібними 

займенниками 

1 любий клієнт                                                             А такий 

2 слідуючий спосіб                                                        Б всім 

3 дякую всих                                                              Всамий 

4 той же рецепт                                                          Г всіх 

Д будь-який 

 

Дієслово 

 

1. Формами дієслова є всі слова рядка 

А рикніть, кричиш, крикливий, покрикувати  

Б переходячи, переходив би, перехідний, переходьте  
В перемігши, перемогти, переможний, переможено  

Г учити, навчивши, учґe ний, учіться  
Д запечений, запік би, запікаючи, запікся  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Неозначена форма дієслова є в реченні 

А Удвох, кажуть, і плакати легше.  
Б Повітря тут незаймане і чисте.  
В Ні долі, ні волі у мене нема.  
Г Агава, або столітник, – тропічна рослина.  
 

3. Дієсловами недоконаного виду є всі слова рядка  

А зберігати, ходити, гарантувати, зашивати  

Б писати, виконувати, скочити, знати  

В поважати, залежати, зашити, думати  

Г атакувати, перенести, сидіти, просити  

Д вважати, вразити, спостерігати, захоплюватися  
 

4. Дієсловами дійсного способу є всі слова рядка  

А буду читати, написав, наробитися, говоритимемо  

Б скликали, мовчатимуть, будеш панувати, пишеться  
В еселяться, пишаємося, квітчаймо, поназносили  

Г наздоганятиму, мовчав би, порадили, прикрашатимемо  

 

5 . Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку  

А давайте підемо  

Б виконаймо  

В спечімте  
Г намалюємо  

Д будемо надсилати  

 

6. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку  

А зробимо  

Б зробімо  

В зроби  

Г зробіть  
Д нехай зроблять  
 

7. Дієслово умовного способу вжито в значенні наказового в реченні 

А Полетіла б я до тебе, та крилець не маю.  

Б Ніжну-ніжну, як подих билини, я хотів би вам пісню сплести.  

В Вже б покласти кінець всім незгодам, і щоб кожен народ поважать.  
Г Я б хотів всі зірки, що над нами, перелити у зірку ясну.  

Д Я б хотіла вродитись між гір, я б хотіла гуцулкою стати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.До другої дієвідміни належать усі дієслова рядка  

А стояти, колоти, полоти, веліти  

Б носити, кроїти, стелити, казати  

В свистіти, їздити, хотіти, боротися  
Г бігти, спати, бачити, кричати  

 

9. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку  

А шлють, варють;  
Б біжать, відчувають;  
В глянемо, мовчимо;  

Г сушите, будуєте;  
Д оїш, сивієш.  

 

10. Правильно вжито дієслівну форму в реченні  

А Політики боряться за владу.  

Б Коли ти віддасиш мені книгу?  

В Ходімте трохи повільніше.  
Г Запам’ятаймо цю мандрівку.  

Д З дерев сипляться листочки.  

 

11. Позначте рядок, у якому всі дієприкметники пишуться з не разом: 

А не/виконане завдання; не/скошена трава; не/розв’язана задача; 
Б не/прочитана книга; не/побілена хата; стіни не/фарбовані, а лаковані; 
В не/вишитий рушник; слова, ще нікому не/сказані; не/довантажена машина; 
Г не/доспівані пісні; квіти ніким не/зірвані; не/доплетений кошик; 

Д не/вивчений текст, не/узгоджені питання, поле не/засіяне 
 

Прислівник 

 

1. Через дефіс пишуться всі слова в рядку  

А по/нашому, в/нічию, ледве/ледве, сяк/так  

Б з/рештою, врешті/решт, хтозна/куди, вряди/годи  

В мало/помалу, віч/на/віч, десь/інколи, по/латині  
Г десь/то, як/раз, як/небудь, будь/коли  

Д по/двоє, по/друге, по/третє, по/сучасному  

 

2. Через дефіс пишуться всі слова в рядку 

А пліч/о/пліч, з давніх/давен, день/у/день, по/латині  
Б на/гора, коли/не/коли, без кінця/краю, де/небудь  
В віч/на/віч, по/простому, сам/на/сам, хтозна/коли  

Г ледве/ледве, по/праву, по/друге, як/не/як  

Д більш/менш, раз/по/раз, будь/куди, десь/не/десь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Разом треба писати всі прислівники рядка  

Абез/вісти, в/серйоз, до/речі, на/вскіс  
Бу/розтіч, від/давна, без/перестанку, у/брід  

Вза/багато, до/вкруги, до/вподоби, на/впростець  
Г по/двоє, по/декуди, на/весні, у/досвіта  
Дс/піднизу, на/прокат, на/жаль, в/суціль  
 

4. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку  

А вряди/годи, любо/дорого, раз/у/раз, коли/не/коли  

Б хтозна/коли, пліч/о/пліч, по/літньому, навік/віки  

В по/батьківськи, крок/за/кроком, часто/густо, з давніх/давен  

Г по/сусідськи, по/одинці, де/не/де, сяк/так  

Д зроду /віку, як/не/як, кінець/кінцем, довго/довго  

 

5. Правильно записано всі прислівники рядка 

А по сусідськи, удвох, з гори, на диво  

Б віднині, нашвидку, без кінця, до вподоби  

В десь-інде, підчас, допобачення, сповна  
Г з роду-віку, на щастя, на виворіт, здалека  
 

6. Пропавильно утворено форми ступенів порівняння прислівника 

А багато-більше-найбагато 

Б тяжко-тяжіше-найтяжіше 
В товсто-товсше-найтовсше 
Г струнко-стрункіше-найстрункіше 
Д глибоко-глибше-найглибше 
 

7. Літеру і треба писати на місці всіх пропусків у варіанті 

А поноч…, до реч…, утрич… 

Б заввишки…, заоч…, опівноч… 

В укуп…, напівдороз…, навік… 

Г по-вовч…, навесні…, удвіч… 

Д у віч…, сьогодні…, безвіст… 

 

Службові частини мови та вигук 

 

1. Усі службові слова є прийменниками в рядку  

А попід горами, переді мною, назустріч вітру  

Б перед редакцією, хай знають, навколо стадіону  

В залежно від обставин, поміж травами, лише сьогодні  
Г на світанку, виконала ж таки, з-поміж друзів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Виділене слово є прийменником у реченні  

А Аж ось нарешті і коханий край, знайоме поле, озеро і гай.  

Б Перші орачі порушать ниву, поки напівсонну, тополю збудить трактор 

край села.  
В Україна – Вкраїна – країна – так віддавна край рідний звуть.  
Г Ох, тривого, дика тривого, не шаленій і серця не край...  

Д Сини землі тепер повстали за неозорий край свій, за степи.  

 

3. Немає частки в рядку  

А навряд чи це можливо  

Б нехай кожен наведе приклад  

В тільки не змушувати  

Г синіти, наче море  
 

4. Частку вжито в рядку 

А хоч би бровою моргнув  
Б або пан або пропав  
В задержати слово на язиці  
Г хто в луг, а хто в плуг  
 

5. Через дефіс слід писати всі частки рядка 

А дарма/що, іди/но, будь/коли 

Б таки/так, тільки/но, будь/як 

В все/таки, так/от, аби/що 

Г отакий/то, як/небудь, казна/що 

Д   хтозна/де, хіба/що, будь/коли 

 

6. Виділене слово є сполучником і його слід писати РАЗОМ у реченні  

А О, що/б я не робив, любов моя вмиратиме зі мною.  

Б Слова солодкі говорилися про/те, щоб волю дать нещасному народу.  

В Як/би я тепер хотіла у мале човенце сісти.  

Г Що/б ми щасливими були, ти розпали багаття, розпали.  

Д Ледве стримую докори свого серця за/те, що завинила без вини.  

 

7. Не є сполучником виділена сполука слів, тому її слід писати ОКРЕМО 

в реченні  

А Ніч мине, як вже не раз минала, то/ж недарма темрява тремтить.  
Б І досить руку простягнути, що/б за край світу засягнути.  

В Я хочу вірші написать про/те, як вітер гілочку колише.  
Г Здається, ніби мирна днина, про/те чорнобильська біда не поминула без 
сліда і гіркота пече полинна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Д Мій біль бринить, за/те коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на 
волю!  

 

8. Граматично правильно побудовано словосполучення 

А змагання по настільному тенісу 

Б при сприянні міністерства 
В звернутися по допомогу 

Г пропустити із-за хвороби 

Д розмовляє на англійській мові 
 

9. Вигук виділено у варіанті 

А Бувавй здоров, Орлюче! Кланяйся від нас своєму дому. 

Б Як тебе не любити, Києве мій! 

В Ви чуєте, скільки вогню в нашій мові. 
Г Онде балочка весела, в ній хороші, красні села. 
Д Хай шумить єдиним світлим шумом синій Дніпр і срібновода Вісла. 
 

10. Виділену сполуку слід писати окремо в реченні 

А Як\би там не було, а комусь належало це перевірити. 

БЯк\би було десять рук, усім би робота знайшлася. 
ВЯк\би ви знали, паничі, як люди плачуть живучи. 

ГЯк\би відали ви, які славні були ті суворі, закручені хлопці. 
ДЯк\би не було зими, за кожух не дбали б ми. 

 

11. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні 

А Що\б улітку не вродило, те зимою не завадить. 
Б Що\б не трапилося – будь людиною. 

В Що\б там не кричало, біжи й не оглядайся. 
Г Що\б не робив – роби добре. 
Д Що\б жить – ні в кого права не питаюсь! 
 

12. Помилково вжито прийменник у варіанті 

А заходьмо по двоє 
Б наказ по коледжу 

В розпис по дереву 

Г сходіть по молоко 

Д надішли по адресі 
Синтаксис і пунктуація 

 

1. Правильно побудовано всі словосполучення в рядку  

А по власному бажанню, залежно від обставин, гаяти час  
Б іншим разом, по службових справах, дякувати матері  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В здобути освіту, дякувати Оксану, лекції з математики  

Г готель для туристів, на минулому тижні, відчиняти двері  
Д автобус на замовлення, повідомити телефоном, упродовж місяця  
 

2. Граматично правильно утворено словосполучення 

А програміст по професії  
Б відправити по пошті  
В виплатити по сто гривень  
Г дбайливий по відношенню до майна  
Д подорожувати по європейським країнам  

 

3. Граматичний зв'язок порушено в словосполученні 

А пам'ятник Т. Шевченка  
Бприйти о п'ятій годині  
В у зв'язку з виданою постановою  

Г зраджувати ідеали  

Д дякувати батькові   
 

4. Неправильно побудовано всі словосполучення рядка  

А зелене Тбілісі, злий собака, нуль цілих і три десятих  

Б давній друг, вчасна допомога, гострий біль  
В вчена ступінь, синє Дніпро, важкий путь  
Г червона гуаш, барабанний дріб, прозорий тюль  
 

5. Потребує редагування словосполучення  

А дотримати слова  
Б навчати математики  

В оволодіти знання  
Г опанувати мову  

Д знехтувати наказом  

 

6. Простим є речення 

А Далеко чути звуки, гучно линуть голоси.  

Б Ясної тихої днини кружляє над землею, сідає на обличчя павутиння.  
В Пташині зграї злітають високо в небо, і від того здіймається вітер.  

Г Осінь не забарилася, бо закони природи невблаганні.  
 

7. Складним є речення  

А Хто ставить завдання простіші, той швидше мети досягає.  
Б Он ліс знімає золотистий бриль, прощаючись із відлетілим літом.  

В Білий пилок сіявся з неба, устеляв сивою памороззю трави.  

Г Зоря, здавалось, просвітила знову борцям визвольний, легендарний шлях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Поширеним є речення  

А Кілька покупців почали сперечатися.  
Б Мільярди людей прагнуть жити в злагоді.  
В Хлопчаки били байдики.  

Г Вистава була надзвичайна.  
Д Трава не скошена.  
 

9. Підкреслене слово є підметом у реченні 

А Здавалося, вогник просто забули погасити.  

Б Зрадити в житті державу – злочин…  

В Не стане вона заживати ласки ціною самоприниження.  
Г Повітря – мов прив’ялий трунок.  

Д Той монастир недавно збудували.  

 

10. Речення зі складеним дієслівним присудком  

А Книга – це змога погомоніти з людиною через тисячоліття.  
Б Село в снігах і стежка ані руш.  

В Там будуть горіти до ранку в туманних дзеркалах троянди.  

Г Мені осіння ніч короткою здається.  
Д Зоря на небі рожева вже почала займатись.  
 

11. Обставина причини є в реченні  

А Брат навчився керувати автомобілем.  

Б Читаючи підручник, робіть нотатки.  

В Шляхи засипаючи, завиває лютнева хуртовина.  
Г Поранений солдат побілів від болю.  

Д Мандрівники були вже дуже далеко від домівки.  

 

12. Обставина способу дії є в реченні  

А Заходить до хати зоря-зоряниця, і гомін стихає кругом.  

Б Ходить вітер яром та горою, плачуть трави, тужать під косою.  

В Прісною прохолодою повіяло з лісу.  

Г За півкілометра річка розпливалася великим плесом трохи меншого, 

широкого й чистого ставу.  

 

13. Граматичну помилку допущено в реченні  

А Прочитавши статтю, Христина глибоко задумалася.  
Б Ми знайшли зошит Петренка, що лежав під столом.  

В Зустрінемося завтра о пів на десяту.  

Г Рішення прийнято відповідно до наказу директора.  
Д Цей шампунь мені не дуже подобається.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. Граматично правильне продовження речення «Обираючи стиль 

одягу,..» подано в рядку  

А витрачається багато часу.  

Б зважайте на певні норми.  

В підкреслюється індивідуальність.  
Г велике значення має колір.  

Д ваш гардероб має залежати від погоди.  

 

15. Потребує редагування речення  

А Готуючись до екзаменів, студенти відвідують наукові бібліотеки.  

Б Трохи підрісши, хлопець почав розпитувати про важку долю батька.  
В Милуючись лісовими краєвидами з вікна вагона, у мене виникали спогади 

дитинства.  
Г Читаю п'єсу, звертаючи увагу на ремарки.   

 

16. Кому перед як потрібно поставити в реченні (розділові знаки 

пропущено)  

А Сосюра як справжній лірик різноманітний у своїх переживаннях.  

Б Діти як квіти поливай то ростимуть.  
В Весь світ знає Довженка як великого кінорежисера.  
Г Палаючий Будапешт був перед нами як на долоні.  
Д Уночі хоч як тріщить а вдень проти сонечка плющить.  
 

17. Кому перед як потрібно поставити в реченні  

А Мелашка була потрібна в господі (?) як робітниця.  
Б Дівчина сяяла (?) як кущ калини.  

В Усі дівчата (?) як дівчата.  
Г Промені (?) як вії сонячних очей.  

 

18. Односкладним неозначено-особовим є речення 

А Не приймаю обчухрану мову, довіряюсь пшеничному слову.  

Б Маму треба любити й розуміти.  

В Зачерствілі очищуймо душі!  
Г Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.  
 

19. Односкладним безособовим є речення  

А Світлішає в житті і на душі.  
Б Люблять у нас дотепне слово.  

В Сади свій сад, плекай свої надії.  
Г Від добра добра не шукають.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20. Речення з однорідними присудками  

А Не тіло, а душа є людиною.  

Б Сном блакитним заснули поля, і долини, і гори, й діброви.  

В А наше слово чисте, запашне.  
Г Шлях освіти та науки нас навіки поєдна!  
 

21. Речення з неоднорідними означеннями (розділові знаки пропущено)  

А Вже українське (?) щире слово почув, збагнув і визнав світ.  
Б У світ ідемо щирими (?) гостинними.  

В І сум шалений (?) непримиренний знов крає серце на чужині.  
Г Сонце розсіва своє пекуче (?) іскристе проміння.  
 

22. Кома НЕ ставиться в реченні  

А Я був у власному житті і машиніст (?) і пасажир.  

Б Один оце я тільки – ні в тин (?) ні в ворота.  
В Не схотіла душа бунтівна ні тепла (?) ні смачного пшона.  
Г Слизняк не виросте ні лебедем (?) ані орлом.  

 

23. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а 

після них – тире в реченні (розділові знаки пропущено)  

А Луки гори пишні сади все зелене й принишкле.  
Б Підручні гетьмана Перебийніс Богун Нечай теж були добре відомі всім.  

В І право людське і воля й закон усе потоптано.  

Г Козаки були озброєні шаблями списами а також вогнепальною зброєю 

мушкетами пістолями.  

Д Земля безсмертя кожному дала поету космонавту гречкосію.  

 

24. Узагальнювальне слово після однорідних членів є в реченні 

(розділові знаки пропущено)  

А Січ дала видатних полководців славних державних діячів Наливайка 
Сагайдачного Хмельницького Сірка.  
Б Шевченкові були підвладні всі жанри літератури поезія проза драматургія.  
В Несуть пани осаули козацькую збрую литий панцир порубаний шаблю 

золотую.  

Г Козацтво було озброєне вогнепальною зброєю мушкетами пістолями 

рушницями.  

Д Іван Богун Данило Нечай Максим Кривоніс ці підручні гетьмана були 

відомі всім.  

 

25. Вставне слово (словосполучення) дає емоційну оцінку 

повідомлюваному в реченні  

А Мабуть, людині не можна відриватися від рідного берега.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Б Сумління людське, виявляється, схоже на вулик, його теж можна 
розтривожити.  

В Досі дні стояли теплі, сонячні, а сьогодні, мов на гріх, задощило.  

Г Доброго, кажуть, дожидати треба, а лихе – само прийде.  
Д А хлібам колосистим, здається, немає кінця.   
 

26. Поширене означення НЕ відокремлюється комами в реченні 

(розділові знаки пропущено)  

А Лежить дорога золотом прошита.  
Б І видзвонює мотив моє слово сріблом скуте.  
В По вінця сповнені краси шумлять смерекові ліси.  

Г До колосків налитих туго моя прихилена душа.  
Д Біліють смолоскипи грайливо пофарбованих ялин.  

 

27. Речення з відокремленим означенням  

А Вона вже не чула нічого, крім голосу власного серця.  
Б Дніпро тече повільно, величаво, розливаючись безліччю рукавів.  
В На світі жив хлопчина кучерявий – допитливий, непогамовний, жвавий.  

Г Дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерням в рідній борозні.  
 

28. НЕ відокремлюється комами дієприкметниковий зворот у реченні 

(розділові знаки пропущено)  

А За вікном тьмяніє небо зорями вишите.  
Б Срібним маревом повиті коло сіл стоять тополі.  
В Над луками залитими квітневою повінню холонув оранжевий вечір.  

Г Широке рівне плесо віддзеркалювало срібні кучері залитих сяєвом хмар.  

 

29. Непоширену обставину НЕ треба відокремлювати комами в реченні  

А Старі верби стоять похнюпившись.  
Б Вишні зацвівши в росах заплачуть.  
В Соснове гілля наїжачившись дивиться вгору.  

Г Так вони сидячи діждалися неньки.  

Д Я радіючи дивлюсь на сади в цвіту.  

 

30. Виражена одиничним дієприслівником обставина НЕ 

відокремлюється в реченні (розділові знаки пропущено)  

А Ліс на хвилину примовк ані шелесне завмерши.  

Б Протестуючи треба запропонувати щось навзамін.  

В Пташині хори натомившись поволі затихають.  
Г Обіймаючись плачуть берізки сині-сині світанки встають.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31. Одиничний дієприслівник потрібно відокремити комою в реченні 

(розділові знаки пропущено)  

А Гуркіт канонади ревів не перестаючи.  

Б Бійці сиділи деякий час задумавшись.  
В Пряме дерево і вмирає стоячи.  

Г Людина! Це ж яке слово! Його треба говорити стоячи.  

Д Похитуючись Соломія підійшла до столу.  

 

32. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення 

(розділові знаки пропущено)  

А Сині роси зблискували на травах і сонце купалось на левадах.  

Б Реве Дніпро й лани широкополі медами пахнуть.  
В Десь у хлібах кричав перепел і туман стелився од річки.  

Г На хвилину раптом стихли голоси і спинилися тіні.  
Д Хвилина ще і схід розпише в сліпучі барви небосхил.  

 

33. Граматично правильно побудовано речення  

А Проаналізуймо зроблені висновки попередніми дослідниками.  

Б Науковці вони ретельно досліджують найвіддаленіші куточки планети.  

В Секретарка надрукувала звіт директора, що був готовий для публікації.  
Г Зібравшись у головній залі, почалося підсумкове засідання експертної 
комісії.  
Д Доповідач наголосив на важливих моментах і узагальнив роботу семінару.  

 

34. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів 

продовження речення «Зранку ми почали непокоїтися…» обрати  

А так що настрій зіпсувався на цілий день.  
Б бо кожен з нас почувався досить невпевнено.  

В проте погода посприяла нам і цього разу.  

Г й обговорювати можливі перешкоди.  

Д передчуваючи серйозні ускладнення.  
 

35. Кома НЕ ставиться між частинами складносурядного речення 

(розділові знаки пропущено)  

А Я у думках до мами пригорнулась і стало гарно й затишно мені.  
Б Теплий день розхлюпує блакить і ластівки купаються в промінні.  
В Свинцем набрякли сиві хмари і сонце зникло якось враз.  
Г Від пісні журливої дуб сколихнувся і лелеки здригнулись вві сні.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36. Кома перед і ставиться в реченні (розділові знаки пропущено)  

А Мова українська сповнена поетичної грації і тому досить важка для 
перекладу.  

Б Доба Мазепи це час економічного політичного і культурного відродження 
України після Руїни.  

В Тема матері завжди була є і вічно залишатиметься актуальною як у 

народних піснях так і в професійній творчості.  
Г Треба зазначити що економічних понять в останні десятиліття з’являється 
все більше і більше.  
Д Жовто-блакитні барви символізують дві першооснови буття дух і матерія 
добро і зло вогонь і вода батько і мати.  

 

37. Складнопідрядним з неоднорідною підрядністю є речення  

А Мова – наша зброя, якою ми служимо народові, що нас народив, 
вигодував, виховав.  
Б Життя карає неодмінно за кожен гріх, за хибний крок, поки збагнеш, що не 
година, а все життя – один урок.  

В Коли людині є що сказати, вона виллє з глибини власної душі все те, що 

має, на папір або полотно.  

Г Хіба не вірите, що скоро день засвіте, що сонце наше вже з-за обрію 

встає...  
 

38. Складнопідрядним з однорідною підрядністю є речення  

А Усіх, хто живе в Україні, має об'єднувати в суспільство українська мова, 
котру треба знати.  

Б Скажи мені, всесильна мово, з якого джерела буття тече струмок, що 

зветься Слово, в ріку несмертного життя?  

В Повінь добрих почуттів затоплює вчителя, коли він чує, як довірливо 

тулиться до нього дитина.  
Г Велике діло, коли людина має чисте сумління, коли ніякі тіні не 
каламутять, не забруднюють душу.  

Д Хоч проживи сто і двісті років, Київ пізнати повністю неможливо, бо в 
кожного він свій, особливий, самобутній, неповторний.  

 

39. Складносурядним є речення 

А Тонкі брови, русяві дрібні кучері, рум’яні губи – усе це дихало молодою 

парубоцькою красою.  

Б Здобути волю – то мій рай.  

В У дівчині пробуджується мати – творець нового життя.  
Г Як простір немислимий без руху, так поезія неможлива без думки.  

Д Гляньмо на трепетну землю – і тоді відкриється нам на зелено-голубому 

обличчі планети край, схожий на серце.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40. Тире слід поставити між частинами безсполучникового складного 

речення (розділові знаки пропущено)  

А Я в давню істину увірував глибоко найвища мудрість в простоті високій.  

Б Людина йде до краси творить її цим і відрізняється вона від усього сущого.  

В Пригадаймо золота тиха осінь застеляла жовтим листям княжий Львів.  
Г Всі бджоли злетілись гудуть золотаві рої.  
 

41. Двокрапку потрібно поставити в реченні (розділові знаки 

пропущено)  

А Перемелеться лихо добро буде.  
Б Вовка боятися в ліс не ходити.  

В Раніше встанеш більше діла зробиш.  

Г Сказано велика птиця горобець.  
Д Любиш їздити люби й сани возити.  

 

42. Складним з різними типами синтаксичного зв’язку (сполучниковим і 

безсполучниковим) є речення  

А Дивно: і чайок зовсім не чути у ці хвилини, мабуть, вони притихли, теж 

зачаровані несподіваними для них звуками.  

Б Не зневірся, не впади у відчай: вир не вкрутить, хвиля не знесе.  
В Вже вечір тіні склав у стоси, за обрій котиться курай, і дальні пахнуть 
сінокоси, і дальній пахне рідний край.  

Г Якщо не можна вітер змалювати, прозорий вітер на ясному тлі, змалюй 

дуби, могутні і крислаті, котрі од вітру гнуться до землі.  
Д Іду, дивлюсь: мій край, моя земля, сміються в небі золотому річки, і села, і 
поля.  
 

43. Речення з непрямою мовою (розділові знаки пропущено)  

А Ти до землі всім серцем прихились мені шепоче рідна Україна.  
Б Учітеся ти нам прорік борітеся з ярмом неволі.  
В Доводила одна нікчемність що підлабузництво це чемність.  
Г Ти доросла людина часто кажуть мені.  
Д Ну, словом, листя розпустили всі назустріч живодайному дощеві.  
 

44. Правильно оформлено цитату в реченні  

А Поет змальовує всенародний визвольний рух, коли: «жінки навіть з 
рогачами пішли в гайдамаки».  

Б Потім філософ здивував його такими словами, скажіть матінці-цариці, що 

мені моя сопілка й вівця дорожчі царського вінця.  
В У романі «Собор» Олесь Гончар порушив важливі проблеми сучасності, 
адже «Нема країни кращої, ніж правда», – як сказав один із героїв твору 

металург Іван Баглай.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Г З болем пише Т. Шевченко про українське село: «Чорніше чорної землі 
блукають люде».  

 

3.2 Вправи 

 

Вправа 1. Напишіть велику чи малу букву в назвах, обґрунтуйте 

свій вибір.   

(г)ригорій (ф)едорович (к)вітка-(основ’яненко), (л)еся (у)країнка, 
(д)анило (г)алицький, (м)еценатство, (с)ин (б)ожий, (б)іблія, (ч)асослов, кіт 
(с)авка, (к)иївська (р)усь, (с)получені (ш)тати (а)мерики, (г)енеральні (ш)тати 

(к)оролівства (н)ідерландів, (п)равобережна (у)країна, (є)вропейське 
(е)кономічне (с)півтовариство, (л)ьвівщина, (к)райня (п)івніч, на (п)івночі 
країни, (п)івденно-(а)фриканська (р)еспубліка, (з)ахідно(с)ибірська рівнина, 
гора (а)й-(п)етрі, місто (к)ривий (р)іг, (с) узір’я (п)леяди, (л)юдвиг (в)ан 

(б)етховен, (в)ан-(г)ог, (к)арлсон. 

 

Вправа 2. Перепишіть прислів'я, вставляючи, де потрібно, м'який 

знак, поясніть правопис. 

1. Їж... хліб з сілл...ю, з водою, живи правдою с...вятою. 2. Без гет...мана 
війс...ко гине. 3. Місяц... – козаче сонце. 4. Уже ж і над моїми воріт...ми зійде 
сонце. 5. Яка головон...ка, така й розмовон...ка. 6. На пан...с...ку мудріс...т... 
мужиц...ка хитріс...т... . 7. Не клади в огон... пал...ця. 8. Степ, поля – то 

розкіш... моя. 9. У великому суд...ні, та на самому д...ні. 10. Надувся як міх 

циганс...кий. 11. На Семена горобці збирают...ся в табун...ці. 12. Ластівки 

низ...ко літают... – дощ... обіцяют... . 13. Зимою сонце кріз... плач... смієт...ся. 
14. Навчай ін...ших і сам навчиш...ся. 15. Далеко, та легко, а близ...ко, та 
слиз...ко. 16. Посієш... вчасно – збереш... рясно. 17. Взяв чорт батіг, нехай 

бере й пужал...но. 18. Людс...ка думка найшвидша і найсміливіша. 19. Хоч 

чоловік і вбогий, та слово в н...ого чисте. 20. Мен...ше говори – біл...ше 
вчуєш(З народної творчості). 

 

Вправа 3. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, апостроф, поясніть 

написання. 

1. Дівчина в...йокнула на коня, закрила обличчя хусткою і поїхала вперед. 2. 

Рум...янець, ледве примітний, розливався по щоках. 3. На лікарнянім подвір...ї 
знявся собачий лемент і ґвалт. 4. Завірю...ха – треба кожуха. 5. Запахло на березі 
баговинн...ям, мулом та риб...ячою сиріст...ю. 6. Після від...їзду новобранців 

Троянівка опустіла. 7. Горіли солом...яні стріхи над Ворсклою. 8. Плавились бані 
дерев...яних церков. 9. Вітер був сильний. Полум...я гуготіло. 10. У фільмі 
з...являються ще два об...єкти. 11. Ми чули-бачили і вибухи, і морок – чи то 

сузір...я мріяли в снігах. 12. Угорі блимало багатт...я . 13. Чи має намір Деві й далі 
змагатися з комп...ютерами? 14. Прощавай, безтурботне житт...я. 15. У очах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

коханн...я і скорботи зів...яла наша квітка долі. 17. Прип...явся, як реп...ях до 

кожуха. 
 

Вправа 4. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф, 

поясніть його вживання. 

Торф...яний, цв...яшок, В...ячеслав, різьб...яр, любов...ю, різдв...яний, 

Св...ятослав, з...умисний, з...єднати, під...обідати, під...їхати, моркв...яний, 

роз...яснити, розз...явити, пів...ананаса, пів...Азії, пів...ягоди, пів...Європи, 

дит...ясла, дво...ярусний, між...ярусний, духм...яний, миш...як, Х...юстон, 

п...юпітр, кур...йозний, б...язь, кур...єр, Лук...янович, ін...єкція, серп...янка, 
жовч...ю, верф...ю, грав...юра. 

 

Вправа 5. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні букви. Поясніть 

правопис префіксів. 

1. А коли вони пр(е,и)тихли, на перехресті в метелиці окреслилась постать 
якогось чоловіка. 2. Він їй пр(е,и)носив дорогі подарунки. 3. Між нами не було б 

такої пр(и,і)рви. 4. Пр(е,и)людія – вступ до музичного твору. 5. Летять хвилини – 

я не пр(е,и) слухаюсь. 6. По дорозі ми ще вирізали з ліщини дві пр(е,и)красні 
шпаги. 7. Краще десять літ пр(е,и)чистих, ніж життя тягти мороку. 8. Друзі 
вскочили в ліс, дерева й тіні пр(е,и)крили їх. 9. Від прізвищ відрізняється 
пр(и,і)звисько: воно живе в усному мовленні і не підтверджується жодними 

документами. 10. Учителька зіскочила з санчат, пр(е,и)тулилась спиною до 

пр(е,и)гнутої пр(е,и)дорожньої верби. 

 

Вправа 6. Переписуючи, вставте пропущені літери з (зі), с.  

        1. Землі із сонцем ро...лучитись ще не дано нікому. 2. Люблю, коли у вікно 

ро...крите шумлять бе...журно дерева. 3. Білі квіти ро...сипало небо. 4. Дніпро 

ро...туманив тумани під вітру осіннього рев. 5. Ро...тулило сонце золоті повіки, на 
сніги ...чорнілі впали промені. 6. Бе...ладно торохтить по бруку день бе...думний, 

де порох голубий та цокоти копит. 7. Узгір’я, як вихори, ...виваються й ростуть. 
Все глибше в край бе...звучності й бе...мір’я, хитаючись, занурюється путь. 8. І 
вітри на перепутті загриміли цепом, роз...рвали свої пута і помчали степом. 9. 

По...плигувавши з машини, ми мерщій кидаємося в гущавінь. 10. У небі місяць 
...ходить сумний. 11. У темну ніч ми ...брались громадою йти. 12. Ро...грівся щось 
вітрець мій рідний. 13. Сонце стояло якесь бе...помічне і нерішуче. 14. Вечір у 

срібній млі ро...танув, ніч ...пустилася на землю, ро...лилася понад нею і взяла в 

обійми крил. 15. Лісова тиша ро...ступилася перед Чубенком, і він в’їхав у тишу. 

16 Стояла холодна, без...вітряна погода. 17. Літо ...вертає на ...пад. 18. Лиха іскра 
все ...палить і сама ...гине. 18. В ро...бурханій уяві одна картина ...мінювалась 
іншою. 19. Тоненькі ялинки ро...брелися по ...хилах гір. 20. Шура ...стрибнула з 
машини і пішла в голову колони. 21. З плескотом ...кидається риба. 22. У 

ро...логому видолинку блиснула вода, на воді все біло від птиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вправа 7. Переписуючи, вставте пропущені літери е, и, і, о.  

1. Вже в...дцвітають жасмин і шипшина, вже в...длунали пісні солов’їні. 2. 

Веселу пісню голосну в...свистують дрозди. 3. Дунай темнів унизу, як пр...рва. 4. 

Вечоріло, і тіні від висот уже закривали м...жгір’я. 5. Лунко покотилося 
меж...гір’ями гучне іржання розсідланих коней. 6. Пр...звище політрука було 

Воронцов. 7. Цілу ніч до зорі я не спала, пр...слухалась, як море шуміло. 8. Ти 

пр...красна, вечірняя зоре! 9. Ви щасливі, пр...чистії зорі, ваші промені – ваша 
розмова. 10. Круті гори зеленіли проти сонця пр...вітно й весело. 11. Пр...глядівся, 
аж над самісінькою кручею пр...крутенною стоїть, а внизу річка шумить та гуде. 
12. Настрій складався пр...гарний, і Ананій співав та вальсував із собою. 13. Дикі 
груші в...дцвіли, розцвітає глід. 14. Пр...гнічений сніг міцно пр...пав до землі, 
гладенький, покірний. 15. В...ростеш ти, сину, в...рушиш в дорогу, в...рушать з 
тобою пр...спані тривоги. 

 

Вправа 8. Знайдіть слова, у яких [о], [е] може чергуватися з [і], а в яких 

ні. 

Ножа, дзвін, хвіст, книжок, сосна, день, переміг, борг, чверть, жовтий, семи, 

механізатор, середнього, імен, запрошень, Василевого, принести, червень, 
осколок, пирога, домашній, збоку, гостина, бджола, рівень, вітер, елемент, 
голубонька, ниточка, озер. 

 

Вправа 9. Поясніть написання [о], [е] після букв, що позначають 

шиплячі приголосні та [й]; вкажіть, у яких словах порушені чергування. 

Черешня, вечорниці, червоніти, краєчок, Черкаси, Чернівці, збудження, 
чесність, черепиця, пишемо, кажеш, чемпіон, чемодан, чемний, щеміти, жовтий, 

жезл, величезний, довжелезний, пшоно, річечка, качечка, Шевчук, чоло, 

смушевий, гайовий, на чолі, чоломкатися.  
 

Вправа 10. Замість крапок напишіть потрібні літери. Поставте в словах 

наголос. 

Народ іде, як в...л...тень казковий, шляхами волі, правди і добра. Хай нас 
правда в світ в...де, який зростив поет. Д...сна несла свої води повз в...рболози, 

омивала нев...сокі піщані б...р...ги. Повівав вітер, і тоді посеред річки  

нап...нались л...генькі тіні. В...село сон...чко ховалось у в...селих хмарках 

в...сняних. І літо, як з...лений чов...н, пл...ве в простори запашні. Розляглось 
широке поле, з...леніють н...ви, і шумить з...мля піснями про ж...ття щасливе. 
Шевченко бл...зький нам ідеалом вільної людини, неприм...ренністю до 

приниження і нівечення людини. Р...ве та стогне Дніпр ш...рокий, с...рдитий вітер 

зав...ва. У дні Шевченкової в...сни Україна с...рдечно привітала гостей з усього 

світу. Золотий промінь сонця переливався зі  сходу на захід, і в...ршечки хмар 

зайнялися ч...рвоним полум’ям. Чи глибокими снігами, чи з...еленими дугами, чи 

в...шневими садками виглядать тебе. І на жалку кр...пиву мороз буває. Білі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ябл...ні, вишні в цвіту над Дніпром, над Дністром, над Д...сною. Жод...н в...рожий 

кул...мет не заговорив тієї ночі. Наче промінь місяченька крізь с...рпанок хмар 

бл...щить, так для мене сяє завжди ясний спогад з темних літ. 
 

11. Диктанти-завдання 

І. Замінити подані слова за зразком чи дібрати до них однокорінні, 

пояснити чергування голосних: 

1. Дорога - доріг, доріжка; голова, борода, береза, гора, доба, свобода, коза, 
сльоза, щока, робота, корова, слово, село, коло; 

2. Вести – вів; нести, рости, везти, пекти, перенести, вивозити, вигребти, 

дорости, виводити, перемогти; 

3. Батькового заповіту – батьків заповіт; братового портфеля, Петрового 

зошита, Сергієвим сином, у дядьковому костюмі, Василевого бінокля, 
Віталієвому внуку, сусідового двору, товаришевого листа; 

4. Свідомість – свідомості; мужність, хворобливість, кмітливість, 
дотепність, енергійність, бадьорість, відданість, відвертість, щирість, величність, 
справедливість, бережливість; 

5. У рідному краю – у ріднім краї; у тривалому польоті, на далекому 

меридіані, на прибережному піску, на крутому березі, у вишневому саду, у 

березовому гаю, у сосновому лісі, на братовому костюмі, у батьковому кашкеті, у 

дядьковому подвір’ї, на останньому занятті, на шкільному уроці, у другому листі, 
в осінньому надвечір’ї. 

ІІ. Замінити подані слова так, щоб [о],[е] чергувалися з нулем звука, 

пояснити це чергування. 

День, сон, ручка, стежка, палець, хлопець, пень, пеньок, повний, певний, 

кожний, січень, краєчок, березень, вівторок, квиток, вінок, зерно, війна, відро, 

місток, пісня, серце, жовтень, мене, боєць, вітер, вузол, заєць, весна, сосна, вихор, 

крапля. 
 

Вправа 12. І. Замість крапок вставте пропущені літери. 

1. Я знов у пісні малиновій свою Доне...ину згадав. До...ине слово як ножем 

ударило її в серце. Далеко блиск прожекторів – то Кременчу...ька ГЕС видніє. 
Гіллястий воло...ький горіх розкинув густу тінь. У парку Ві...ної слави на могилі 
Невідомого солдата височить вели...ний гранітний обеліск. Той Анатоль був з 
Богуслав...ини. Я візьму той рушник, постелю наче долю. Народ Чехослова...ини 

висловив свою сердечну думку про українські пісні, назвавши їх чистою душею 

народу. Справжнім вибухом соня...ного сяйва була поява “Кобзаря” Шевченка. 
2. Котрий раз уже я перечитую вол...ьку сюїту у шевченківському 

щоденнику. Селяни лопатами відгортали пі...ані замети від своїх облуплених 

мазанок. Шевченко оспівував героїчну боротьбу запорі...ького коза...тва проти 

турецького поневолення. Віра нині не пастушка, а працює на птахофермі, серед 

білокрилого пта...ва. Безсмертний той, хто все своє життя за долю лю...тва голос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

піднімає. Солда...ька радість завжди крилата. Весь вол...ько-дон...ький та 
україн...ький південь давно вже стали здобиччю суховіїв. 

3. Сироїжки-гр...би хоч граблями гр...би. Буде добре, як м...не зле. Слухай 

м...не, то й тюрма не м...не. Вим...ла сміття. Вим...ла посуд. Ліхтар здалеку 

освітлював його обличчя, його русяву борідку, гостру, кл...нком. От доріжка 
вийшла з-під скелі на маленьку долину, вкриту акаціями та густими старими 

кл...нками. Брязне кл...нок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів. 

 

Вправа 13. Перепишіть, вставте, де потрібно, пропущені букви, 

апостроф, поясніть написання. 

Пристраст...ю, навман...я, затиш...я, нехворощ...ю, суд...ів, пас...я, 
суд...ею, Поліс...я, пташин...ий, погодин...ий, латат...я, дерев’ян...ий, 

лібрет...о, юн...ат, юн...ість, лін...ю, област...ю, під...ати, мадон...а, агрес...ія, 
конфет...і, ел...іни, ов...а, ім...іграція, ем...іграція, ан...отація, кор...еспондент, 
воз...єднати, кров...ю, шос...е, фін...и, курін...ий, олен...я, павутин...я, 
об...рігати, один...адцять, Ган...а, гол...андський. 

 

Вправа 14. Поставте іменники в орудному відмінку однини, 

обгрунтуйте написання. 

Мати, вісь, мудрість, вуаль, галузь, іскристість, верф, латинь, постать, 
щирість, любов, зав’язь, швидкість, лінь, парость, необачність, повінь, 
паморозь, вість, смерть, рись. 

 

Вправа 15. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, подвоєні букви, 

апостроф, поясніть написання. 

1. Узліс...я з обох боків озвалося пострілами і стривожен...ими голосами. 

2. Крейдян...і громад...я протилежного берега біліли у воді казковим палацом. 

3. В оглядових і теоретичних стат...ях, персоналіях назви творів подаються 
українською мовою. 4. Більшість стат...ей супроводжуються бібліографією. 5. 

Стіл був застелен...ий скатерт...ю. 6. В Україну ідіть, діти! В нашу Україну, 

попідтин...ю, сиротами, а я – тут загину. 7. Кружляло гайворон...я з криком. 8. 

Пташки мит...ю зникли 9. Таня принесла пружин...і ваги. 10. Трудовець 
підходить до осідлан...ого Орлика, який пасеться на узбіч...і дороги. 11 Он 

уже й світ бов...аніє надворі, білуваті смуги пробиваються крізь намерзлі 
шибки в хату. 12 Але Яша на паніку мою не під...авався ані-ні. 13. Ліс мовчав 

у смутку, в чорному ак...орді. 14. Розлучалась любов з любов...ю, надія з 
надією, прощалось нездійснен...е заміж...я, несуджен...е материнство. 15. На 
облич...ях бійців миготіло зелене світло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вправа 16. Від поданих слів утворити прикметники, пояснити їх 

правопис. 

Користь,  область,               жалість, 
доблесть,  злість,   хвастун, 

кількість,  перехрестя,  якість, 
роз’їзд,  радість,   власність, 
ненависть,  пристрасть,  честь, 
рідкість,  щастя,   совість, 
тиждень,  захист,   заздрість, 
капость,  почесть,  капость, 
форпост,  швидкість,  контраст, 
виїзд,  болісність,  перстень. 

 

Вправа 17 . Відредагуйте подані слова і запишіть їх правильно. 

Свиснути     контрасний, 

пристрасний,    виїзний, 

випускник,     пискнути, 

тиждневий,    шелеснути, 

хвастнути,     перстні, 
пестливий,     корисливий, 

горшки,     обласний, 

кістлявий,     вереснути, 

шістнадцять,    пропускний, 

нещастний,     хруснути, 

тиснути,     проїзний 

 

Вправа 18. Перепишіть, вставляючи пропущені сполучні голосні. 

Усно обгрунтуйте їх вибір. 

Вагон...навантажувач, вантаж...потік, Верхнь...дніпровськ, 

гор...утворення, горох...сушарка, гребен...чесання, грош...любство, 

гряз...вловлювач, дв...владдя, дев'яност...річчя, житт...пис, звір...лов, змі...лов, 
камен...дробарка, кон...в'язь, кон...гон, кост...лом, кост...прав, кост...їд, 

кров...обіг, леж...бока, різц...тримач, сво...корисливість, сорок...пуд, 

тисяч...ліття, хімі...терапія, хліб...різка, шерст...прядильня, яйц...провід. 

 

Вправа 19.Запишіть подані іменники разом або через дефіс. 

Поясніть їх правопис. 

Лісо...смуга, авто...кран, гучно...мовець, дизель...електрохід, 

вакуум...апарат, п'яти...річка, зірви...голова, тонно...кілометр, генерал...майор, 

всюди...хід, радіо...комітет, сто...річчя, крає...знавство, ново...будова, 
зоре...носець, життє...радісність, секундо...мір, тепло...воз, спектро...скоп, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

стоп...кадр, шлако...блок, лорд...канцлер, вакуум...метр, людино...день, 
блок...система, екс...міністр, людино...доза, експерт...бухгалтер, 

вело...мото...спорт, теле...прес...центр, норд...ост, анархо...синдикат, 
контр...адмірал, грам...молекула, держ...страх, псевдо...дарвінізм, 

контр...наступ, кіно...репортаж, альфа...промені, електро...двигун, 

пасажиро...кілометр, телефон...автомат, танц...майданчик, міськ...рада, 
лісо...степ, місяце...хід, псевдо...крилов, салон...магазин, льон...довгунець. 

 

Вправа 20. Запишіть слова, розкривши  дужки, поясніть їх 

правопис. 

Пів/року, пів/метра, пів/острів, пів/аркуша, пів/Азії, пів/апельсина, 
пів/оберта, пів/Європи, пів/Львова, пів/дня, напів/ява, напів/сон, напів/ 

провідник, пів/місяця, пів/яблука, пів/ящика, пів/аркуша, пів/острова, 
пів/життя, пів/кілометра, пів/сотні, пів/олівця, пів/озера, пів/Харкова, 
пів/речення, пів/Олександрії, пів/комп’ютера, о/пів/на/сьому, пів/до восьмої, 
пів/Якутії, пів/мобільного телефону, пів/словника, напів/жартома, полу/день, 
полу/мисок, пів/їжака.  

 

Вправа 21. Запишіть подані прикметники разом або через дефіс. 

Поясніть їх правопис. 

Садово/городній, незаймано/тихий, військово/зобов’язаний, лісо/сте-
повий, еластично/м’який, соціал/демократичний, всесвітньо/історичний, 

всесвітньо/відомий, народно/пісенний, народно/визвольний, масово/полі-
тичний, військово/полонений, лінгво/стилістичний, мовно/стилістичний, 

науково/технічний, суспільно/політичний, політико/економічний, 

високо/авторитетний, військово/повітряний, військово/спортивний, мо-

лочно/консервний, м’ясо/молочний, зерно/бобовий, задньо\піднебінний, 

зовнішньо/торговельний, народно/поетичний, народно/демократичний, 

контрольно/вимірювальний, вище/згаданий, внутрішньо/артеріальний, 

електронно/обчислювальний, ідейно/виховний, теоретико/пізнавальний, 

гостро/дефіцитний, стале/плавильний, важко/доступний, фінан-

сово/промисловий, свіжо/пофарбований, кінно/спортивний, при-

ватно/власницький, судово/медичний, мільйонно/голосий, темно/зелений, 

первісно/общинний, кам’яно/вугільний, дерево/обробний, парово-

зо/будівний, східно/український, сіро/кам’яний. 

 

Вправа 22. Перепишіть, розкривши дужки. Поясніть правопис 

прислівників. 

І. 1. Понад ставом (у) вечері шепочеться осока. 2. (Чи) мало літ 
перевернулось, води (чи) мало утекло. 3. Ми з братом щиро любилися (з) 
роду, (з) малку . 4. Ти саме й є той ясний цвіт, що передається (з) роду і до 

роду. 5. Я мчусь (на) осліп, все перекидаю, б’юсь руками об двері... 6. Остап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(з) (не) хотя почав затоптувати вогонь, хоч це йому і не вдавалося. 7. (В) горі 
дим зливався (до) купи в один страшний стовп та все йшов (у) гору до самих 

хмар. 8. (На) дворі було (по) ночі. 9. (З) верху ревла вода, (в) низу кипіла 
хвиля. Ці гори білої ревучої піни бились об каміння, скакали (в) гору, 

закручувались гребенями і (з) нов падали (на) зад на каміння. 
ІІ. 1. Вели мене мої шукання де – (на) (в)  простець, де – (на) (в) мання. 

2. З-за лісу сходить сонце (с) (про) квола, верба згинає обважнілі віти... 3. І 
верховіттям тонкії тополі кивають (с) тиха, шепотять (по) волі. 4.  Пісня (по) 

волі давно не літала, приборкана тугою, жалем прибита. 5. На клумбах горіли 

маки, а ранні левкої (тільки) що розпускались. 6. Сонце росло, палало і тихо 

спускалось (до) долу. 7. Зелений вершник з сивих гір помчавсь горбам (на) 
(пере) кір. 8. У чистому небі зійшли зірки – (с) першу рідко, (по) одиноко, а 
далі рясно й гостро. 9. Чечіль орав під лісом, (з) ранку (до) вечора, а то й (у) 

ночі.                
 

Вправа 23. Переписуючи, розкрийте дужки. Визначте, з яким 

відмінком іменника чи займенника вжито прийменники. Після 

прийменників з, над, під допишіть, де потрібно, і чи о. 

І. 1. (Про) стяглася (по) діброві (по) над Дніпром козацька ватага. 2. (Із) 
за лісу, (з) за туману місяць випливає. 3. (Із) за гаю сонце сходить, (за) гай і 
заходить. 4. Став місяць трохи (на) серед неба. (На) селі все почало (с) 
тихати. 5. А очиці, наче блискавиці, так і грають (з) попід брівок темних! 6. 

(По) чорній річці (по) між білими берегами прудко пливе човен, тане (в) 
далині і обертається (в) цятку. 7. Село виглядало, як (із) під води, бліде світло 

лиш де-не-де блимало (крізь) млу. 8. (По) середині ярмарку народ тече, як в 

берегах річка 9. (З) перед очей моїх (про) пали зелені луки, і я знову почув 
далеке калатало... 10. Спочатку морок (по) ліз (із) поміж очеретів, а (за) ним 

дихнули озерця й купини білим туманом. 

ІІ. 1. Вилізли тіні (з) садків, (з) під стріх, (із) за (по) віток. 2. (Про) ліски 

лискучі... Чи (з) над моря, (з) Криму? Ні, це (з) сіл (із) наших – це (з) 
Середняків. 3. (По) серед осокорів ставок голубим оком приглядався до неба 
(над) собою. 4. (По) при всі злигодні і турботи переднього краю Хома 
(на)віть (по) гладшав, щоки мав, як (на) литі. 5. Стрільба, чимраз виразніша, 
вилітала (з) відусіль. (З) посеред неї (на) треноване Хомине вухо вирізняло (з) 
найоме чахкання батальйонних мінометів. 6. Старшини  ішов (з) своїм 

ранцем (по) переду, розгортаючи ногами в’юнливу воду. 7. Сагайда іноді 
любить (за) ради розваги всією п’ятірнею (про) водити Маковейчикові (од) 

лоба (до) (під) боріддя. 8. (На) віть (у) ві сні їй важко було (на) серці. 9. 

Теплий вітер шумить (наді) мною, і (в) сльозах (за) дрімала земля. 10. 

“Кобзар”, старий, (за) читаний “Кобзар” лежить (переді) мною (на) столі. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вправа 24. Переписуючи, розкрийте дужки. 

І.1. Образ замисленого Сосюри лишився в моїй пам′яті не менш 

яскравим, ані (ж) образ поета, який читає захопленій аудиторії свої поезії. 2. 

Хай серце б′ється через край, не (мов) по вінця повні відра! 3. Не (наче) у 

разках намиста, калина мріє буйнолиста із усмішкою на виду. 4. Даль 
видніється, нива спіється, ні (би) зоря новорічна. 5. Безсонні ночі минали 

швидше, ні (ж) у сні коханім. 6. А серце б′ється, свіжий вітер дише, не (мов) 
(би) хоче остудить чоло…7. Біля вікна третього поверху стояв закоханий 

студент, тако (ж) збуджений і радісний. 8. Що (до) роботи, то Іван був 

ревний: мав на руках мозолі, як горіхи. 

ІІ. 1. Як (би) мені крила, крила соколинії, полетіла б я за милим, за 
дружиною. 2. А як (же) я сам тобі все добро віддам, тоді що буде? 3. Авже 
(ж), коли не вмремо, то діждемо, хоч і не швидко. 4. Не так серце любить, що 

(б) з ким поділиться. 5. Чи єсть у Бога люте зло, що (б) у тій хаті не жило? 6. 

Ад (же) я таки взяла з собою і хустку, що для тебе вишивала. 7. Ото (ж) мене, 
вже сліпого, на світ випускала з козаками. 8. А він коня поганяє, ні (би) (то) й 

не бачить.9. Як (що) прийде журба, то не думай її рознести у веселощах 

буйних. 10. І сказала мати від печі, глянувши на сина біля вікна: «Як (би) ти  

йшов в отаку  негоду?». 

 

Вправа 25. Переписуючи, розкрийте дужки, підкресліть частки і 

слова, до яких вони відносяться. 

І. 1. Наш народ  лиш миру хоче, миру у всім світі – і настане (ж) бо цей 

час. 2. Як люди радіють, тільки (но) на землі з’явиться день весняний з 
пахощами ріллі! 3. Будь (що) потрібно було оволодіти основними опорними 

пунктами району. 4. “Степаночку, голубчику, чому (бо) ти плачеш? 

Усміхнися (бо) до мене”. 5. Отакий (то) Перебендя, старий та химерний. 6. Та 
ні, не скажу, далебі не скажу, бо (казна) що! 7. А я (таки) мережать буду 

тихенько білії листки. 8. Я (таки) ходив у грабовий гайок, туди, за поле. 9. 

Остап зараз (таки) розказав йому, по що прийшов. 10. Як (би) то я був тут 
господарем, то й не питався (б). 

ІІ. 1. Де (ж) таки без хиб ви друга на землі знайти могли (б)? 2. О, як (би) 

то листя, листя не жовтіло, о, як (би) то серце вічно зеленіло. 3. Добре (таки), 

що ми поїхали сюди зорювати. 4. Тільки (но) Хаєцький сів з товаришами 

обідати, за вікном вдарила важка гармата. 5. Як (то) буде на новому місці, що 

чекає там? 6. Ви коли (небудь) полювали з крякухою? 7. Ад (же) то був лише 
страшний сон, хворобливе марення, і все те прогнала Оксана, його добра 
сестра. 8. Ліс переходить у сосновий бір  і тягнеться хтозна (куди). 9. Що (то) 

за парубок! – шепотять дівчата між собою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вправа 26. Переписуючи, розкрийте дужки. 

1. Світанком жайвір вдарить у дзвіночки, і по його сріблястім голоску не 
(мов) (би) й камінь відганяє тишу. 2. Не (мов) у забутті іде стежиною до річки 

Данило Підіпригора. 3. Через степ той шлях-дорога геть де (сь) простяглася. 
4. Більш за все чому (сь) любив я моркву. 5. Серед численних слідів на дорозі 
свіжих ні (би) (то) не було. 6. (Де) який час сім’я милувалася містом, 

широкими луками, що тяглися вздовж річки. 7. Святковість порушував хіба 
(що) похмурий вигляд напівзогнилих хатинок. 8. А поки (що) несіть мене, 
вітри, суворі північні вітри, на Вкраїну далеку. 9. Як (що) ви хочете сказати 

мені що (сь) про сина, то говоріть, послухаю. 

 

Вправа 27.Розкрити дужки. Пояснити правопис поданих слів. 

Візьми/бо, хоч/би, годі/ж/бо, тільки/но, якось/то, іди/бо, скажи/но, 

тим/то, все/ж, таки, знав/таки, його/ж/таки, так/таки, писала/б, ото/ж/то, 

вони/от, який/бо, скажи/но, отак/то, пішов/таки, скільки/бо, таки/пішов, 
чий/небудь, хтозна/який, яко/сь, чи/мало, де/хто, куди/сь, ні/куди, якби/ж/то, 

будь/з/ким, коли/б/то, чий/же, то/ж, як/небудь, тому/то, авже/ж, аяк/же, 
якого/небудь, ані/трохи, пішов/би, ні/чийого. 

 

Вправа 28. Переписуючи, розкрийте дужки. 

1. Затоплю (не) долю дрібними сльозами, затопчу (не) волю босими 

ногами!   2. (Не) сон-трава на могилі вночі процвітає, то дівчина  заручена 
калину саджає. 3. Рокотали, гриміли бандури переливом віків, а (не) струн. 4. 

По натурі він (не) робітник, а воїн, але велика доля воїна випала тільки 

старшому з шести його синів. 5. (Не) года розгулялась. 6. (Не) табір, а 
струнке біле містечко народжувалося в межигір’ї на очах у здивованих 

місцевих жителів. 7. Ілонка трималася батька. Горіла (не) терплячкою, 

шарпала батька за руки, щоб швидше йти вперед. 8. (Не) спокій серця (не) 
вкласти в простеньку арію. 9. І клониться ночі у ноги (не) дуга поблідлого 

дня. 10. (Не) баранці, а білі коні по морю синьому  летять. 
11. Знову день і знову (не) веселий. 12. Хто знає (не) змірну жагу, той 

міру  словам своїм знає. 13. (Не) золоті дощі з небес, а золоті робочі руки 

працюють на  ланах і луках. 14. Кінь під тобою (не) вороний, (не) сірий, а 
золотий. 15. На шлях я вийшла ранньою весною і тихий спів (не) смілий 

заспівала. 16. Мені осіння ніч короткою здається, безсоння довге (не) 
страшне мені. 17. Де-не-де озветься пташина (не) сміливо, немов перед 

бурею в темному гаї.  18. Зелень надзвичайно яскрава. (Не) гаряче, але 
лагідне проміння заливає садки й луки. 19. Обличчя  було (не) старе, але 
дрібненьке, довгеньке, як у малої сухої дівчинки. 20. Там ворушилось життя 
(не) глибоке й (не) широке, але живе робоче життя села в гарячий літній 

час!.21. Сірі, ледве помітні в тумані плавні, (не) привітно шуміли. 22. (Не) 
хрещатим барвіночком, (не) запашним любисточком  життя наше процвіло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23. Буйний хміль доверху обвивав (не) стару, та вже зів’ялу грушу. 24. А 

теплий вітер навіває мені якісь (не) зрозумілі  сни. 

 

 

Вправа 29. Перепишіть слова, вставте, де потрібно, пропущені 

букви; поясніть правопис. Скористайтеся “Словником іншомовних 

слів”. 

Р...ктор, ..нст..тут, д..кан, факул..тет, студ...нт, ауд...тор...я, гру..а, 
ф..з..ка, л..кц..я, каф..дра, проф.. ..ор, а..естат, с...м...нар, консул..тац.я, 
автор..тет, лабо...ант, сп...ц...ал...ст..., конф...ренц...я, д...ску...я, д...спут, 
д...плом, колокв...ум, е...скурс...я, фо...є, р...ж...м,б...бл...отека, пр..ор..тет, 
абон...мент, ...ф...ктивний, ада...тац...я, п...дагог...ка, д...дакт...ка, д..сц...пліна, 
конт...нг...нт, В...З...Т, ...м...тувати, р..ф...рат, асп..рант, деб..т, анотац...я, 
бар...л...єф, ...нтуз...азм, ст...п...нд...я, т...р...тор....я. 

 

Вправа 30. Перепишіть, вставляючи й, і або ї, поясніть написання 

слів іншомовного походження. 

Інвест...ц...я, лектор...й, С...р...я, к...нофест...валь, бадм...нтон, ф...аско, 

серт...ф...кат, Грец...я, Ч...лі, В...рдж...н...я, грац...озний, с...мб...оз, к...пар...с, 
лаб...р...нт, астеро...д, пенальт..., ор...єнт...р, коеф...ц...єнт, его...ст, Єп...скоп, 

д...апазон, пс...хоанал...з, трад...ц...я, сп...рт, б...нт, б...оенергет...ка, цез...й, 

ц...л...ндр, моза...ка, рад...оф...з...ка, фак...р, ф...н...ш. 

 

Вправа 31. Перепишіть, вставляючи пропущені букви та апостроф, 

поясніть правопис слів іншомовного походження. 

Ун...верс...тет, ж...рі, парф...мерія, ауд...єнц...я, міл...он, іедал...он, 

...скадр...л...я, бенеф...с, тра...ктор...я, Гольфстр...м, акс...ома, Г...малаї, Т...бет, 
кар...єра, ал...янс, ад...ютант, р...тор...ка, полем...ка, д...дакт...ка, 
...мпров...зац...я. Вав...лон, Р...о-де-Жанейро, колон...а, нет...о, кон...юнктура, 
Пхен...ян, миш...як, гам...а-промені, конфет...і, барок...о, тон...а, вет...о, 

Л...сабон, П...ренеї, л...брет...о, Ел...ада, кур...оз, кл...матолог...я, ін...єкція, 
Х...юстон, адаж...о, адм...н...страц...я, вест...бюль, д...ф...еренц...ал, міл...ярд. 

Корд...л...єри, анг...на, к...ювет, бул...йон, дон...я, дос...є, філ...м, 

ул...трамарин, ...нот, Ма...рид, кол...є, клі...нт, аж...отаж, р...тор...ка, м...зик-

хол, д...с...рт, н...анс, м...грація, шампін...йон. 

 

Вправа 32. Перепишіть, розставляючи, де потрібно, розділові знаки. 

Поясніть їх вживання. 

1. Люблю народ якого силу ніхто не зломить (П.Воронько). 2. Вітру на морі 
не було проте клекотів сильний прибій (М.Трублаїні). 3. На гору доступитися 
нелегко зате з гори зручніше боронитись (Л.Українка). 4. Добре тому жить чия 
душа і дума добро навчилася любить (Т.Шевченко). 5. Сонце незабаром зайшло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

зовсім однак небо ще жевріло згасаючим багрянцем (А.Шиян). 6. Самій не довго 

збитися з путі та трудно з неї збитися в гурті (Л.Українка). 7. День склав свої білі 
крила а вечір підняв чорні й послав на землю сон (М.Стельмах). 8. Ось вітер 

шарпнув хмару лісу щосили а блискавка яструбком кинулася з висі (М. 

Петренко). 

 

Вправа 33.Перепишіть, розкривши дужки, вставляючи пропущені 

букви, розставляючи, де потрібно, коми, усно поясніть їх вживання. 

1. Можна вибрать друга і по духу брата та (не) можна рідну матір виб...рати 

(В.Симоненко). 2. На самому низу бл...щав ставочок а кругом нього і понад 

греблею росли куч...ряві верби (І.Нечуй-Левицький). 3. Чернишеві швидше 
хотілося побачити справжню війну проте він досі її (ні) де (не) знаходив 
(О.Гончар). 4. Із гілочки зросла в пісках в...рба а з піс...ні в світі виросло 

бе...смерт...я (Є.Летюк). 5. П...янкий соковитий дух ішов від ж...вої ро...пареної 
землі а високо над вигоном уже перелітали на північ ключами птиці (О.Гончар). 6. 

Тихо ше...чуть клени що у журбі гіл...ям перепл...лись (В.Сосюра). 7. Лиш труд 

возв...личує й славить людину а дружба нам сили дає (В.Сосюра). 8. Корін...я 
навчан...я гірке зате плід його соло...кий (Нар.тв.). 9. Ніяких звісток від Юрія 
Шура (не) мала проте була переконана що він десь є (О.Гончар). 10. Ро...цвітає 
людина в щасті а (не) (в) журбі (О.Довженко). 

 

Вправа 34. У кожному реченні підкреслити головні члени речення і 

вказати, чим вони виражені. Вставити пропущені букви, розкрити дужки і 

записати правильно слова, поставити пропущені розділові знаки. 

1. Довгі непомірно довгі вечори. (Не) порушно величаво застиг посеред неба 
місяць і сіє на землю голубий пил міріади іскор переливают...ся під його 

промін...ям виграють казковими барвами тихо дзвенять під вітром л...оди 

заметена снігом земля (Г.Тютюнник). 

2. Шевченко був основоположником нової (У,у) країнської літератури 

творцем нової (У, у)країнської літературної мови яка корін...ям своїм сягала в 

живу народну мову (О.Корнійчук). 

3. Народне щастя і народне горе я намагався в слово перелить ішов з 
народом через доли й гори (М.Рильський). 

4. По діброві вітер віє гуляє по полю край дороги гне тополю до самого долу 

(Т.Шевченко). 

5. Характерним для діяльності підпільників було те що їх покликали до 

боротьби власна свідомість совість і глибоко патріотичний обов’язок перед 

Вітчизною (Ю.Збанацький). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вправа 35.Спишіть, ставлячи потрібні розділові знаки. Підкресліть 

головні члени речення. 

1. Твої слова як музика для мене.2. Моя любов як пісні дужі крила в росі 
світань над шумами дібров (В.Сосюра). 3. Людські пісні найглибша мука найвища 
радість на землі! (М.Рильський). 4. Море Шевченкової поезії  то частина великого 

океану народної пісні (П.Федченко). 5.Атомна вага кисню  шістнадцять. 6. 

Любить Україну  це значить любить Батьківщину (В.Сосюра).7. Говорити не 
горох молотити (Нар.тв.). 8.День довгий безконечний тривожний 

(М.Коцюбинський). 

 

Вправа 36. Знайдіть головні члени речення, підкресліть підмет однією 

лінією, присудок – двома. Поясніть наявність або відсутність тире між ними. 

1. Норма висіву кропу – два грами на квадратний метр землі, глибина 
загортання – 1-2см (журн.). 2.Яке то щастя – свій народ у світлі бачити! 3. 

Насипати вали, закласти в мурах діри – козакам на ніч роботи (Я.Качура). 4. Жить 
– сльози лить (Л.Українка). 5.Заміж вийти – не дощову погоду пересидіти 

(Нар.тв.). 6.Добробут народний та воля – то наша найперша засада 
(П.Грабовський. 7. Зраджувати друга – це жахливо (В.Нестайко). 8.Доторкнутися 
до людини свяченою вербою – значить поєднати її з космічними силами Всесвіту, 

відродити здоров’я (Журн.). 9. Святиня – це те, що людей об’єднує, збирає докупи 

(П.Загребельний). 10. Класична пластика, і контур строгий, і логіки залізна течія – 

оце твоя, поезіє, дорога(М.Зеров). 11. Осінній смерк, і хрест, й зів’ялі квіти – ось 
відповідь на всі твої питання(Б.Лепкий). 12. Ти наше диво калинове, кохана 
материнська мово! (Д.Білоус). 13 Він запеклий мисливець (Ю.Збанацький). 14. 

Хто твій брат? 15. Скрізь поточки як дзвіночки, жайворон як золотий з 
переливами (П.Тичина). 16. Горобці у піску сипкому ніби діти у ставку 

(М.Рильський). 17. На гіллі рясному цвіт немов сніжинки (В.Сосюра). 18. Мої 
слова не зброя, а ридання (Л.Українка). 19. Гуси, звичайно дурні гуси, і сим разом 

не знали про радісну зміну, яка їх чекала (І.Франко). 20. І тільки я до цього 

непричетна. Я зайва людям на своїй землі (Л. Костенко). 21. Мужик хитріший від 

чорта (Нар.тв.). 
 

Вправа 37. Перепишіть і поставте, де потрібно, тире, підкресліть члени 

речення. 

1. Взимку біле, восени чорне, а весною синє (Є.Гуцало). 2. Всі ми діти 

Вітчизни своєї, всі ми її вірні сини. 3. Любúть свій край це для народу жити, 

боротися за юне, за нове. Любúть свій край  це значить все любити, у чім його 

святе ім’я живе (з тв.Сосюри). 4. Риба вода, ягода трава, а хліб у всьому голова. 5. 

Найбільша ж слава України народ святої чистоти (В.Лісняк). 6. Наш труд це зброя 
в світовій війні - за мир, за щастя, за життя багате... (М.Рильський). 7. Старшого 

Кайдашевого сина звали Карпом, меншого - Лавріном (Нечуй-Левицький).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вправа 38. Перепишіть і поставте, де потрібно, тире. 

1. Довкола для тебе роздолля зелене у лісі розлогім, в гаю, під горою... 

(Л.Дмитренко). 2. Хай інші у Космосі причали. Нехай не нам той фантастичний 

лет. Та ми шляхи до щастя прокладали, а значить і дороги до планет 
(Л.Дмитренко). 3. Навкруги тиша. Все ніби завмерло. Ніяких ознак життя. 
(О.Гончар). 4. Знизу мене охоплював світ казки, а зверху казка весни 

(М.Стельмах). 5. За хатою поле. Взимку біле, восени чорне, а весною синє 
(Є.Гуцало). 6. Село як на долоні (М.Вовчок). 7. У чужих краях і хліб неначе вата 
(А.Таран).  

 

Вправа 39. Списати, поставити, де потрібно, розділові знаки, 

підкреслити однорідні члени речення, пояснити, як з’єднані однорідні члени 

речення. 

1. Думи українського народу висловлені нашими геніями ні в огні не згорять 
ані у воді не потонуть (П.Тичина). 2. Ніч була хоч зоряна та темна. 3. Забороняли 

тримати в хаті не то щоб шаблю чи мушкет а навіть ніж (Н.Рибак). 4. Він (Вовк) 

до вогню то рило підведе то лапу коло жару сушить то біля полум’я кудлатий 

хвіст обтрусить (Є.Гребінка). 5. Ранок видався холодний але чистий ясний 

(М.Зарудний). 6. Чи влітку чи в осінню негоду чи в найлютішу зимову заметіль – 

завжди до нього могли постукати (О.Гончар). 7. Ну брате або дома не бути або 

славу здобути (Карпенко-Карий). 8. Хотів палати запалить або себе занепастить 
(Т.Шевченко).  

 

Вправа 40. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. 

Вставте, де потрібно, пропущені букви, апостроф, розкрийте дужки. 

1. Змій кок...тує і х...тає головою то в бік то в другий наче комусь шепче 
щось на вухо то з одного боку то з другого. Цілий день би стояв та д...ржав та 
д...вився (в) гору (В.Винниченко). 2. Любов...ю трударів і радіст...ю земною і 
сонцем що всміхалося в...сною і щастям наших (не) повторних діб духм...яно 

пахне хліб (П.Воронько). 3. Маю повне (не) обмежене право змінити не те що 

своє прізв...ще – (по) батькові й дідове ім...я й прізв...ще (М.Коцюбинський). 4. Я 

д...вився на тиху чарівну річку і на бер...г і на суворого кормчого діда що 

піднімався наді мною на фоні урочистого неба. Сором і ро...пач і (не) вимовний 

жаль і безліч інших гострих почуван...ь охопили мою душу і ...крутили її і 
пр...гнули (О.Довженко). 5. Йому здалося що давн...на і дал...на і сон забр...ніли в 
її голосі (М.Стельмах). 6. Ото як побачать його однос...льчани то вже так і знають 
що потяг або на хутори на веч...рниці або десь “на чужу” на грища 
(Г.Тютюнник).7. Сіре повітря між веч...ром і ніч...ю текло собі яром до лісу і в 
тому повітрі над Сашком л...тіла чи (то) сорока чи інший хтось 
(М.Вінграновський). 8. Не (з) за синього моря (з) під цвинтаря вдарила стріла в її 
серце та й скалічила найкраще що було в н...му (М.Стельмах). 9. І знову кроки по 

хаті і думи та й думи та сумніви та (не) вдоволення і уклін вікам що зібрали в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

книги чиїсь сонця чи світильники (М.Стельмах). 10. Ставки це блакитні оч... 

з...млі. Їй те (ж) треба д...витись і на сонце і на зорі і на людей і на оці зеленокорі 
верби що побралися за руки мов дівчата і в...дуть своє коло (М.Стельмах).  

 

 

Вправа 41. Переписуючи, поставте, де потрібно, коми між однорідними 

означеннями; підкресліть однорідні означення однією лінією, а неоднорідні – 

двома. 

1. В одну мить усі вікна в дівочій половині гуртожитку розчинились і 
поспішно висувались біляві чорняві руді каштанові кудлаті і прилизані голівки 

(О.Диняк). 2. Повільний журливий спів далеко лунав над імлистими луками 

(О.Гончар). 3. Непроглядний гай стоїть тихий та спокійний темний та свіжий 

(М.Вовчок). 4. Густі кучеряві верби переплелися з гіллям розлогих осокорів 
(М.Коцюбинський).5. Василько мав сьогодні святковий урочистий вигляд 

(Ю.Збанацький). 6. Густий сивий туман наліг на землю (М.Коцюбинський). 7. 

Безлюдна безводна безлісна місцевість бовваніє  навкруги (О.Гончар). 8. Хмарна 
вітряна осіння ніч. Останній жовтий відблиск гасне у хаосі голого верховіття 
(Л.Українка). 9. Худий змарнілий від безсонних ночей Подвойський віддавав чіткі 
розпорядження по телефону (Г.Цюпа). 

 

Вправа 42. Перепишіть речення, підкресліть узагальнюючі слова. 

Поставте,де треба, пропущені розділові знаки, м’який знак, апостроф, 

пропущенібукви. 

І.Чорнобиль та м’ята, барвінок та рута калина верба над водою в...шневий 

садок над ставочком солом...яні стріхи та чорна пухка ріл...я все сниться щоночі 
шпакові /Дніпрова Чайка/. 2. За садом розлігся й город картопля капуста помідори 

морква цибуля та інше. /Ю.Смолич/. 5. У другій половині свого жит...я 
Айвазовський створив найкращі картини як-от Чорне море і Серед хвиль 
/О.Довженко/.. 4. Росіянин вірмен і латиш всі шукали квітуче майбут...нє всі 
ставали в братерс...кі ряди  /Т.Масенко/. 5. У т...мнім  лісі зібравсь усякий звір 

вовки лисиці  ховрахи шкідливий тхір /Л.Глібов/. 6. В лютому іноді з...вляються 
перші віс...ники  в...сни пол...ові та лісові жайворонки дикі голуби гуси. 7. 

Червоно червоно так стало і хатки І садки і річка чорна та бурна всепоч...рвоніло 

неначе кров...ю  залите /П.Мирний/. 8.На зиму багато тварин впадає в сплячку 

асаме ховрахи тушканчики їжаки борсуки кажани. 9. Усякі люди трапляют...ся на 
містку і щедрі і скупі і в...селі і сумні і мовчазні і говіркі /М. Стельмах/. 10. Все 
написане 0.Довженком проза драма публіцистика кіносценарії поетичне й 

хв...лююче незабут...нє  йвражаюче / 3 газети/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вправа 43. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.  

Вставте, де потрібно, пропущені букви, апостроф, розкрийте дужки. 

1. За вербами кущі калина бузина порічки а то й просто вербол...зи 

(А.Давидов). 2. Викр...ки водоносів звуки шарманок ...ржання коней перекрик 

похриплих наймачів та заробітчан...ський  гомін все тут  зл...валося в г...рячий 

розмір...ний одурманюючий гул (О.Гончар). 3. У нашому саду була ро...кішна 
флора жоржини й кр...пива любисток і ревень (Л.Костенко). 4. Скрізь на з...млі і 
на небі с...годні почувалося св...ято (О.Гончар). 5. І небо і земля усе одпочива, все 
ніч під чорною запаскою хова (Гулак-Артемовський). 6. Полюють зайців (в) 
основному тр...ма способами з під...йомом (з) під (собак) гончаків і на засідах 

(О.Вишня). 7. (Що) дня ми тих горіхів повнісін...кі пазухи було приносили а мати 

їх посушать, і (в) зимку такі були ласощ...  в неділю і соняхи і гарбузці і горіхи 

(О.Вишня). 8. Тонкі брови русяві дрібні куч...рі на голові тонкий ніс рум...яні губи 

все подихало молодою парубочою красою (Нечуй-Левицький). 9. Гриби ягоди 

зб...рав він у лісі краще за нас усіх і розмовляв з кін...ми з телятами з травами з 
старою груш...ю і дубом усім живим що росло і рухалось навколо (О.Довженко). 

10. У вс... му  малому й в...ликому єдиний порадник правда (О.Коломієць). 11. Усе 
в жи...ті перейняте ритмом від коливан...я л...стка до могутн...го ок...анічного 

под...ху та велетен...ських циклів (П.Мовчан). 12. Вишні ч...решні груш... сливи 

угорки тернослив тер...н та дер...н усе росло густими купами (Нечуй-Левицький). 

13. Од пр...чілка цвів кущ панс...кої рожі, цвіли всякі квітки: гвоздики й 

чорнобривці й царс...ка борідка й круч...ні пан...чі (Нечуй-Левицький). 

 

Вправа 44. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. 

Вставте, де потрібно, пропущені букви, розкрийте дужки. 

І. 1. Уч...тесябрати мої думайте читайте. 2. Місяченьк... наш голубоньк... 

ходи до нас в...черяти! 3. Зор... моя вечірняя зійди над горою... 4. І я живу, і надо 

мною з своєю Божою красою гориш ти зореньк... моя. 5. Світ... мій! Моя ти 

зореньк... святая! Моя ти сил... молодая! Світи на мене і огрій і оживи моє побите 
убоге серце (не) укрите голоднеє. 6. Радуйся нив... (не) политая! Радуйся земле 
(не) повитая квітчастим злаком! 7. Ой чого ти поч...рніло зеленеє поле? 8. Думи 

мої думи мої лихо мені з вами! 9. Не вас мені сердешних жаль сліпі і малії душею 

а тих що бачать над собою сокиру молот — і кують кайдани новії. 
II. 1. Ні, хто не любить всіх братів, як сонце Боже, всіх зарівно, той щиро 

полюбить не вмів тебе коханая Вкраїн... ! (І.Франко). 2. До тебе Україн... наша 
бездольная мати струна моя перша озвет...ся (Л.Українка). 3. Та хоч би й крила 
мені і воля своя, я б не лишила тебе в самотині країн... моя! (Л.Українка). 4. Ні! 
Не припинит... буття краща з планет наша Батьківщин... Мати-Земл... ! Зникнемо 

ми зміняючись на твоєму лоні, поколін...я за поколін...ям, як хвилі в океані» в 
кривавих обіймах страждан...я з радіст...ю. Але зникаючи завжди казатим...мо: 

«Слава тобі!» (О.Довженко). 5. Дитинства теплота і мудрощі стареч... сивінь 
минулого і зелень майбуття труда нестримний крок любові ніжні речі це ти мій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

городе це ти моє життя! (М.Рильський). 6. Уклін земний працівникам землі! Вам 

сіячі плугатарі спасибі! (М.Рильський). 7. Луна пісень кругом полине, тебе ми 

знімемо з хреста,— і ти воскреснеш Україн... моя ти страдниц... свята! 
(В.Сосюра). 8. Я іду до гаю. Кра... ти мій кра... кращого за тебе я в житті не знаю! 

Кращого не знаю далі мої сині як весну стрічати на моїй Вкраїні (В.Сосюра). 9. 

Добрий день мій рідний кра... вольний добрий день тобі (Д.Павличко.). 10. 

Молюсь на твоє обличчя мадонн... Вкраїн... (А.Демедюк). 

 

Вправа 45. Спишіть, вставляючи пропущені букви, розкрийте дужки. 

Поставте розділові знаки, підкресліть вставні слова, словосполучення, 

речення. 

1. Сліпуче со...це здавалось само від себе хотіло (с,з)ховатись (куди) небудь в 
холодок і (не) знаходило його (Ю.Збанацький). 2. Там бат...ко плачучи з дітьми а 
ми малі були і голі (не) вит...рпів лихої долі умер на панщині! (Т.Шевченко). 3. 

Добрий почин кажуть половина діла (Нар.твор.). 4. Значить єсть в нас ті соки що 

корін...я поять (П.Тичина). 5. Здавалось раділи дерева й будинки (О.Підсуха). 6. 

Буває пр...сниться поліс...ка вербиця плачуча співуча калина с...стриця 
(О.Ющенко). 7. Наплакавшись вони як це буває у жінок почали заспокоювати 

одна одну (Г.Тютюнник). 8. Ніколи здаєт...ся Ясногорс...ка (не) була такою як у 

цю мить (О.Гончар). 9. Мабуть (не) можливо знайти галузь знань яка могла (б) 

обійтись без послуг математики. 10. Може ще раз со...це правди хоч крізь сон 

побачу (Т.Шевченко).   

 

Вправа 46. Переписуючи завдання, поставте потрібні розділові знаки 

при звертаннях, вигуках, стверджувальних та заперечних словах. Розкрийте 

дужки, запишіть правильно слова. 

1. Що ж Тільки той (не) нависті (не) знає, хто цілий вік (ні) кого (не) любив 

(Л.Українка). 2. Гей ви грізні чорні хмари Я на вас збираю чари. 3. Ах спасибі, та 
нам з вами (з, с) дається по дорозі. 4. Ні Оресте ви зостаньтесь, Ви ж (ні) чого (не) 
маєте проти Маріє Захарівно. 5. Гей блискавице громова сестрице де ти? Розбий 

злії чари!. 6. Ні я хочу для тебе так заквітчатися пишно, як лісова царівна! 7. Та ні 
то хлопець на сопілці грає. 8. Ні я жива. Я буду вічно жити (З.тв.Л.Українки). 9. 

Вітре буйний вітре буйний Ти з морем говориш (Т.Шевченко). 10. Ой чого ти 

земле молодіти стала (Нар.тв.). 11 Так у справедливих армій доля завжди 

прекрасна (О.Гончар). 

 

Вправа 47. Спочатку виписати речення, у яких так і ні виступають 

словами-реченнями, потім речення, у яких так і ні є прислівниками, 

сполучниками або частками. Поставте, де потрібно, розділові знаки. 

1. Ні немає в світі такої сили яка була б здатною знищити найвеличніший дар 

планети життя (Ю.Збанацький). 2. Так він-титан! Йому ім’я весна (В.Сосюра). 3. 

Непереможна і легендарна. Так про неї співається в пісні що обійшла світ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Ю.Збанацький). 4. Ні більшого немає  в світі щастя, як зустріч з Батьківщиною. 5. 

Ні далечінь ні шторми люті нас не роз’єднають о ні! (Ю.Ющук). 6. Так часи і 
обставини життя змінились але люди залишились ті самі (Ю.Смолич). 7. Ой гляну 

я, подивлюся на той степ, на поле (Т.Шевченко). 8. Так я буду крізь сльози 

сміятись серед лиха співати пісні (Л.Українка). 9. Нас ні бурі не скосили ані 
шторми не взяли (П.Тичина). 10. Треба примусити ледаря працювати так щоб він 

зрозумів і відчув що таке піт мозолі й утома (В.Сухомлинський). 

 

Вправа 48. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. 

Вставте, де потрібно, пропущені букви, апостроф, розкрийте дужки. 

1. На стр...мкім пр...гірку відділен...ім від інших страшними дебрями 

порослім густо величезними буками та смереками покритім ломами й 

обвалищами дерев було віддавна головне легов...ще ведмедів (І.Франко). 2. І вже 
забута Богом і людьми живе Маруся в захистку зими (Л.Костенко). 3. Освітлен...і 
вибухами водяні смерч... від мін та снарядів розтинали пітьму (О.Довженко). 4. 

Марина мовчки дивилася на чоловіка променистими оч...ма сповнен...ими 

безмежного щастя (А.Шиян). 5. Стояли люди злякані притихлі (Л.Костенко). 6. 

Пригнічена такими думками ходила Олена, як побита (не) обзивалася (не,ні) до 

кого й словом (Гр.Тютюнник). 7. Обабіч дороги рівної ак...уратної і 
припорошен...ої чистим білим снігом чорніли страшні й потворні згарища 
(Ю.Смолич). 8. Окрил...ні своїм блискавичним успіхом панове ротмістри (від) 

разу вдарили на замок (Я.Качура). 9. Софія впала на землю притулила ч...ло до 

сплетених вузлом рук і (не) втішно (по) дитячому заридала (М.Стельмах). 10. 

Весь мокрий але з лицем роз...ясненим радіст..ю вискочив Максим із плоту на 
берег і кинувся до ніг батькові (І.Франко). 11. Вітер розгулювався холодний 

пронизливий (О.Гончар). 12. Захоплен...ий своєю змаганиною з конем Сивоок не 
зауважував безліч... подій і речей, які його оточували (П.3агребельний). 

 

Вправа 49. Перепишіть речення, розставляючи пропущені розділові 

знаки для відокремлення узгоджених і неузгоджених означень. 

1. Кузьма Осадчий! Усмішка до вух сам закудланий у зашмарованій майці в 
пилюці... 2. Магазаник одержав жаданий хутірець з садком з сіножаттю і ставом. 

3. Босий без ременя без пілотки він здавався зараз якимось особливо юним і 
вільним (О.Гончар). 4. Ранок веселими руками промінців викочує з-під землі 
пшеничний колобок сонця і ставить його на зелену з туманцем скатертину 

озимини. 5. Все ж він [солдат] оглушений боєм палаючий кров'ю почув той писк і 
зупинився над окопом, над породіллею (О.Гончар). 6. Цей старовинний ще 
козацьких часів собор був він од Єльки в дитинстві захований обрієм Вовчугів 
(О.Гончар) 7. Іноді прокравшись до паркана не помічена подовгу дивиться вона з 
темряви палісадника на людей Зачіплянки (Гончар). 8. Гойдається вечора зламана 
віть туга, наче слива, рудою налита. 9. Мені зоря сіяла нині вранці устромлена в 
вікно. І благодать така ясна лягла мені на душу сумиренну... 10. Куріє руїна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кривавим стікає потоком і сонце татарське стожальне разить наповал. 11. А в гаю 

на схилах ще лежить сніг припорошений і присипаний почорнілим торішнім 

листям й дрібним галуззям. 12. Раптом я уявив Мальованого переді мною. Він не 
звивався, як на судовому процесі, а стояв зігнутий з обвислими руками з 
похнюпленою головою. 13. Тітка Чаплиха завжди така балакуча нині мовби 

краплиною горілки похлинулась (Гуцало). 

 

 

Вправа 50. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. 

Поясніть виділення прикладки комами або тире. 

1. Сільський чабан дід Свирид показав та розказав мені, як із тієї солом'яної 
стрічки бриля робити (Ю.Збанацький). 2. Чуєш у собі поклик поезії, але хто 

навчить тебе її чародійницьких тайн? Собор? Горда поема степового козацького 

зодчества вона щоразу хвилює тебе, щось навіває... (О.Гончар). 3. Такі як батько 

твій Ізот Іванович трудяга-ветеран справжній представник його величності 
робітничого класу (О.Гончар). 4. Директор закладу бритоголовий в'язистий 

Мужчина в чесучевім костюмі сидить у затінку під горіхом під зеленим його 

шатром (О.Гончар). 5. Кожен меч промінь світла небесного впав згори й знову 

угору зроста; кожен звук відгук сили одвічної, що руйнує й будує міста (Л. 

Українка). 6. Він був відомий як людина широких мистецьких смаків меценат 
театру колекціонер шедеврів малярства аматор музики. 7. Вона була педіатром 

себто лікаркою по дитячих хворобах. 8. Вальдшнеп або лісовий кулик благородна 
птиця, трохи менша як наш голуб. 9. Край головного плота окремо від лоцманів 

самотньо стояв молодий дніпропетровський коваль із залізничних майстерень 
Петро Ґонтар. 10. Квіти особливо пальми і аспарагуси відразу навіяли життя у 

мертві кімнати. 11. Довге життя випало старій Дорошенчисі або Чабанисі, як 

частіше її називають. 12. Мемет... як комерсант стояв вище партійних суперечок 

(М.Коцюбинський). 

 

Вправа 51. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. 

Вкажіть, у яких реченнях допускається варіантність у їх постановці. Вставте, 

де потрібно, пропущені букви, апостроф, розкрийте дужки. 

1. Ведмедиця швидко зірвалася на ноги. Кров текла з неї, та (не) зважаючи на 
біль вона знову кинулася на Мирославу (І.Франко). 2. Залежно від інтонац...ї одне 
і те ж речення набуває різного значен...я (підручник). 3. Здаєт...ся, що наперекір 

всім неприємностям вона вирішила бути щасливою. 4. У цьому видан...і на 
відміну від попередн...х нема друкарс...ких помилок. 5. Анрі-Жак страждав до 

ранку й стрів день на ногах тільки завдяки своєму бургундс...кому темпераменту 

(Ю.Яновський). 6. Досить швидко (в) наслідок рух... молекул газів та їх 

переміщуван...я весь об...єм верхн...го ц...ліндра також набуває (червоно) бурого 

кольор... (підручник). 7. І клумба ця і латка асфальт... виникли завдяки 

настійливості Лукії Назарівни (О.Довженко). 8. Був для нього взірцем Климент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Охридський, який ще сто літ тому назад, (не) лякаючись могутньої В...зантії, 
зібрав у Охриді учнів до трьох тисяч, і вся наука там була болгарс...ка всупереч 

грец...кій (П.Загребельний). 9. Попри всі злигодні і турботи переднього кра... 
Хома навіть погладшав (О.Гончар). 10. Коли ж його допікали запитан...ями, він 

відповідав, що ... в нього головні болі і що в зв...язку з цим лікарі надали йому 

відпустку на невизначен...ий час (Гр.Тютюнник). 11. Воронцов добився того, щоб 

Ясногорс...ку згідно з ЇЇ бажан...ям призначили командиром сан...тарного взвод... 

саме в третій баталь...н (О.Гончар). 12. Д...візія справді мала на озброєн...і чимало 

броньовиків, але Їх, як і артил...ерію, корніловс...кі команд...ри за згодою 

головнокомандувача вирішили навмисне на парад не виводити (О.Гончар). 13. 

Аліна (не) зважаючи на свій жвавий веселий характер читала серйозні книжки 

(О.Іваненко). 14. Л.Г.Скрипник указує, що на відміну від прислів...їв приказки 

легко вступають у с...нонімічні зв'язки констатують явища події, що протікають у 

момент мовлен...я (підручник). 

 

Вправа 52. Підкресліть обставини, виражені іменниками з 

прийменниками та прислівниками. 

1. Чіпка, наперекір світові й людям, якийсь веселий, радий (П.Мирний). 2. 

Годунов вирішив, у зв’язку з приїздом командира, влаштувати вечерю на славу. 3. 

У запеклих боях зростала й міцніла віра в те, що наш народ, незважаючи на всі 
тяготи першого періоду війни, в кінцевому підсумку розгромив загарбників. 4. 

Відносно до наказу директора, фабрика перейшла на п’ятиденний робочий день. 
5. Завдяки розповідям Ференца, він добре уявляв собі внутрішнє розташування 
готелю (О.Гончар). 

 

Вправа 53. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. 

Вставте, де потрібно, пропущені букви, апостроф, розкрийте дужки. 

1. Мабуть, вони стануть на шлях провокац...ї фальшування підтасовуван...я 
використан...я «очкарів» тобто підставних свідків спеціально натренован...их для 
цього (І.Багряний). 2. Стара Текля збудила Юру рано до схід сонця (Ю.Смолич).3. 

На тому боці ген під обрієм пр...мостилося село (Є.Гуцало).4. Спектакль ще мав 
бути дуже (не) скоро, аж за два дні... Соня тобто паж ставала перед Марусею 

тобто принцес...ою навколішки співала і кричала, що любить (Ю.Смолич). 5. Й 

біляве  все  у  веснянках  обличчя  було  біле  як  крейда   (Б.Грінченко).6. Висота 
оточена з трьох боків східного півден...ого і західного річками була панівною в 
цій місцевості (Я.Качура).7. Саме в той час далеко за Дніпром у рідному 

Івановому селі зловіс...нийрев війни вд...рався в школу (О.Довженко).8. Я побачив 
(у) низу під горою маленьку постать (В.Шевчук).9. Батько зв...рнув до Ч...ртової 
Кузні тобто до кар’єру де тешуть намогильні пам...ятники дубові стовбури із 
зрізан...им гіллям і чорні, як горе людс...ке, плити (В.Шевчук).10. Одного разу 

ясного літн...го дня Петрик пішов  на  панс...кі  городи  до  Палазі  (О.Вишня). 11. 

Стр...бати дов...лося все ж (таки) дуже високо метрів півтора і ноги аж різонуло, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

так затерпли вони від удару (Ю.Смолич). 12. Широчен..і без кінця і краю в обидва 
боки асфальтові проспекти були обсаджені обабіч височен...ими деревами 

(Ю.Смолич). 13. Сини писали, що служба проходить нормально, що діти себто її 
Вуточчині внуки, котрих вона ніколи не бачила, ростуть (Г.Тютюнник). 14. На 
вулиці за хвірткою сп...нилося двоє перехожих селянин у брилі і селянка з 
порожн...ю сулією (з) під молока (Ю.Смолич). 15. З усіх козаків, що зараз їхали, 

тільки четверо а саме Петро Люлька Пугач та старий Гайдабура знали пороги 

(А.Кащенко). 16. Один з тих островів був увесь укритий лісом та червоною 

таволгою (лозою), звався він Таволжанс...ким. Другий з (пів) сотні сажнів 

завви...ки та на (пів) верстви завдов...ки був майже з однієї величезної скелі й 

звався Перуном (А.Кащенко). 

 

Вправа 54. Переписати, розставляючи розділові знаки. У дужках 

вказати, які саме члени речення відокремлюються. Пояснити написання 

підкреслених слів. 

1. Налиті здоров...ям молодою красою вони згадують свій перший день у 

школі. 2. Збляклі димчасті хмари летіли над полем (по) осінньому низ...ко і 
швидко. 3. Обранці народу св...ято виконують свої обов’язки розуміючи всю 

відповідальність за доручену їм справу. 4. Ми будівничі нового світу нового 

суспільства живемо за найсправедливішими істинно людськими законами. 5. 

Треба зрозуміти кожному що тепер потрібно працювати засукавши рукава. 6. 

Яблуко лежить переді мною світле аж прозоре мов янтар. 7. У розвідку з нами 

ходив Костянтин Соловйов місцева людина яка мала багато знайомих і родичів по 

всій Григор...євській окрузі. 
 

Вправа 55. Переписуючи, поставте потрібні розділові знаки при прямій 

мові. 

      1. Ми здійснили, наш Тарасе, твої заповіти і вражою злою кров’ю волю 

окропіте (М.Терещенко). 2. Де ми проїхали – колії світяться, зітхнувши, 

подумала Ясногорська (О.Гончар). 3. Назар під той гук до мене Чого злякалась 
Чого плачеш Гірше не буде от чи буде краще, - не знаю (М.Вовчок). 4. Він мене 
так розглядає, ніби приміряє, яким я буду в бою подумав Черниш і додав Чудово 

(О.Гончар). 5. Не журіться мовив Брюлов Це вже другорядна справа 
(О.Іваненко). 6. Ось вона та сила думав Воронцов завдяки якій кожен з нас стає 
здатним, не вагаючись, вийти на єдиноборство з ворожими танками (О.Гончар). 

7. Гратиму? І я гратиму?... Ну й ... глянув навкруги ну й життя гарне 
(А.Тесленко). 8. А ми здавна альпіністи, товаришу Хаєцький, сказав Воронцов, 
крокуючи поруч з бійцем Ми альпіністи ще з часів Суворова (О.Гончар)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вправа 56. Спишіть, розкриваючи дужки і починаючи мову кожної особи з 

нового рядка. Поставте розділові знаки. 

Павка сів (на) ослін біля столу і (з,с) томлено (з, с) хилив голову (на) долоні 
() Климко на (клав) у топку дров і те (ж) сів біля столу ()  (Не) читатимемо 

сьогодні (з, с) питав він Павку () Книжки (не) має  відповів Павка Кіоск зачинений 

() А хіба він (не) має відповів Павка Кіоск зачинений () А хіба він (не) торгує 
сьогодні (з, с) дивувався Климко () Забрали продавця жандарми знайшли (у) нього 

щось відповів Павка () (За) віщо () За політику кажуть () Климко (не) розуміючи 

що той каже глянув на Павку А що вона , політика, означає () Павка (з, с) низав 
плечима. 

 

Вправа 57. Перепишіть, замінюючи пряму мову непрямою. Підкресліть 

усі особові займенники і визначте їхні особи. 

1. Багатий каже вбогому братові: “Віддай мені корову назад!”. 2. А вбогий 

відповідає: “Я ж тобі за неї відробив!”. 3. Зустрічає дочка батька й питається: 
“Чого ви плачете?” 4. Пан запитав мене: “Чи ти знаєш, що в світі найситніше, 
найпрудкіше, наймиліше?” 5. Каже вбогий: “Є в мене дочка Маруся, то це вона 
мене так навчила”. 6. Пан розсердився:  “Я такий розумний, а вона проста собі 
дівка та мої загадки повідгадувала!” 7. Пан наказав убогому: “Нехай твоя дочка із 
стеблинки льону витче сто локіт полотна”. 8. Знову пан розсердився на Марусю: 

“Ти мене дурнем перед людьми зробила!”(За нар. казкою  “Мудра дівчина”). 

Вправа 58. Переписуючи, поставте потрібні розділові знаки. Випишіть 

подані речення в такій послідовності: 1) прості речення, 2) складні речення з 

сполучниками сурядності, 3) складні речення з сполучниками підрядності. 

1. Взагалі треба поставитись до дисципліни так щоб це допомагало вчитись 
засвоювати знання (О.Копиленко). 2. Ідуть кріпильники і звук глухих ударів у 

підземеллі віддає луна (Л.Дмитренко). 3. Сонце правди піднялось на Сході і його 

побачив білий світ (Д.Павличко). 4. О не даремно ні в степах гули гармати і 
ллялась наша кров і падали брати (В.Сосюра). 5. Не віддали ми на поталу звіру 

завоювань, що їх здобув народ. 6. Не тільки сумна пісня лилася із змученої душі 
матері а й пропікали сльози гарячі сліди на її обличчі (Т.Тютюнник). 7. Ставні і 
берези вздовж дороги обабіч стали в два ряди (М.Рильський). 8 Дівчина була 
невеличка але рівна  гнучка довгообраза повновида з тонким носиком (Нечуй-

Левицький). 9.Гордий дуб загине але гнучкої не зламать тростини (М.Рильський). 

10.За очеретом сюрчать і сюрчать коники або з села виколихується мідь дзвону 

(М.Стельмах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вправа 59. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки, поясніть 

їх вживання. 

1. Васильки у полі васильки у полі і у тебе мила васильки з-під вій і гаї 
синіють ген на видноколі і синіє щастя у душі моїй (В.Сосюра). 2. А наді мною 

вечір жменями засіває зорі а біля мене арфами бринять підморожені верби а під 

ногами голубі тіні бавляться зі снігом (Стельмах). 3. Не цвітуть квіти зимою і 
дерева не шумлять (О.Олесь). 4. Річка широка та глибока а вода синя та чиста і 
котиться виблискуючи та шумуючи (Вороний). 5. Слова полова але вогонь в 
одежі слова безсмертна чудотворна фея правдива іскра Прометея (І.Франко). 6. 

Хай квітне наша Україна і йде весна (Б.Олійник). 7. Десь спереду гукнув паровоз і 
здригнулись вагони (А.Головко). 8. А мати не прийшла на бій випроводжати і 
серце іноді невільно защемить (Сосюра). 9. Простори ріки гори перевали – нас не 
роз’єднують: одна сім’я (О.Ющук).  

 

 

Вправа 60. Переписуючи, поставте потрібні розділові знаки; визначте 

вид підрядних речень. 

1. Він [Сосюра] творив для того щоб його розуміли (Т.Шевченко). 2. Денис 
на те кепкування не звернув уваги. Для того щоб його розгнівити треба ширяти 

розпеченим дроттям у живіт (Тютюнник). 3. Так як цей рік хіба коли родило 

(Л.Українка). 4. А хто ж були ті вояки одважні що їх зібрав під прапор свій 

Спартак (Л.Українка). 5. У вирій знову полечу бо я зозулею вже стала 
(Т.Шевченко). 6. Тоді я веселий тоді я багатий як буде серденько по волі гуляти 

(Т.Шевченко). 7. Які пишні села в цім краю бувають весною коли зацвітуть садки 

(Н.-Левицьий). 8. Вони помирились і вже тихо без сварки умовились як і що 

(Коцюбинський). 9. Відколи на світі пісні гомоніли такої не чутно ніколи 

(Л.Українка). 10. Від того що сонце ніколи не заглядало у це тінисте місце дощова 
вода нікуди не стікала тут завжди було вогко аж холодно (П.Мирний). 11. 

Застигли хто як був вражені і занімілі чумаки (Л.Смілянський). 12. Труби 

мінометів розпеклись так що не можна було торкнутись рукою (О.Гончар). 13. В 

риболовецьку бригаду Іван Латюк потрапив одразу після того як переселенці 
прибули на узбережжя (О.Гончар). 

 

Вправа 61. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки, поясніть 

їх уживання. 

1. Дарма що стояло тихе сонячне безвітря листя тріпотіло на деревах вздовж 

шляху. 2. Немає для вчителя більшого щастя ніж бачити своїх учнів вихованими 

старанними й кмітливими ніж чути про них тільки добре слово. 3. Не так серце 
любить щоб з ким поділиться не так воно хоче як Бог нам дає воно жити хоче не 
хоче журиться. 4. А хто від правди ступить на півметра душа у нього сіра й 

напівмертва. 5. Абітурієнт поступає до вузу щоб стати добрим фахівцем і щоб 

стати доброю людиною. 6. Надворі стало темно через те що небо заволокло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

чорною хмарою. 7. Праця інженера якщо він справді любить свою професію теж 

поетично захоплююча. 8. Хто спить хто не спить покорись темній силі. 
 

Вправа 62. Переписуючи, поставте потрібні розділові знаки. 

1. Збратав нас труд що творить чудеса здружила мисль що всесвіт проникає і 
пісні і звук і статут краса і літ ракет космічних у безкрає (М.Рильський). 2. Нехай 

не знає втоми та рука що добре зерно в добру землю сіє що зневажає чорні суховії 
(М.Рильський). 3. Щоб любити щоб творити й жити Каменяр обнявся з Кобзарем. 

4. Тепер треба з’ясувати з яких місць Сонця виходять ці випромінювання і як  

вони  утворюються. 5. Той хто любить паростки кленові хто діброви молоді 
ростить сам достоїн людської любові бо живе й працює для століть. 6. Цілими 

днями сіялись крізь сіре сито осінні дощі а коли їх не було то над полем від ранку 

до самого вечора бродили тумани. 7. Іван Антонович розлютившись кричав що 

доки командує ротою нікому не дозволить створювати в ній нездорові взаємини 

(О.Гончар). 8. Де гребля прорвала де водяний млин турбіна реве (Головко). 9. 

Дітям здавалося що вечір і що зараз прийде мати.  

 

Вправа 63. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. 

Виділіть складні речення з сурядністю і підрядністю. Вставте, де потрібно, 

пропущені букви, апостроф, розкрийте дужки. 

1. Я б нікого й пальцем (не) зач...пила аби мене ніхто (не) зач...пав (Нечуй-

Левицький). 2. Микола дог...дався що смілива Мокрина привезла йому харч... (не) 
спроста і не знав що й казати Мокрині (Нечуй-Левицький). 3. Йому здалося що 

він (не) ясно висловився і від цього він зовсім ро...губився (О.Довженко). 4. Сам я 
ніколи до того про такий спосіб здобути ведмеже хутро й цілу гарбу ведмежого 

м...яса (не) чув але спосіб цей на мою думку вартий всілякої уваги тим паче що 

він зовсім бе...печний і мисливець у всякім разі тут своїм жит...ям (не) ризикує 
(О.Вишня). 5. За лісом широкі поля (по) волі й лагідно спускалися (в) низ і віз уже 
к...тився вузькою (не) в'Їждж...ною дорогою що бігла кривулькою (по) між 

озим...ною до села (М.Коцюбинський). 6. У повитих свіж...м туманцем степах 

скільки сягає око бов...аніють зелені острови сіл у садках (О.Гончар). 7. Барометр 

уперто показував «дощ» хоч в той день (не) капало навіть і сонце бл...щало часом 

крізь хмари (М.Коцюбинський). 8. Коли на полях заголубіли тіні й поч...рнішали 

дороги Дмитро пов...ртався в село (М.Стельмах). 9. З того час... кожної суб...оти 

як тільки степова дорога огорталася сутінками вибігала Олена за царину з 
хвилюванням оч...кувала доки появит...ся парубоцька постать у жовтій імлі 
залитого місячним сяйвом степ... (Гр.Тютюнник). 10. Це було так несподіван...о 

що крики і галас (в) раз ущухли і урвався навіть лемент немовлят (Ю.Смолич). 11. 

Ще годині о дев...ятій ранк... дарма що маскарад мав ро...початися тільки о с...мій 

веч...ра Юра вже був готовий (Ю.Смолич). 12. Від лікарні до моря було (не) 
далеко і дачники чи курортники спускали з повідків своїх собачаток аби вони 

погуляли саме в цьому місці біля лікарні де в глибині синіло море 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(М.Вінграновський). 13. Сашко зняв ножа пр...гнувся під вікнами щоб тато з 
мамою не помітили і вибіг на вулицю (М.Вінграновський). 14. З озера черепаха 
об...режно вилізла на пісок ніби шукаючи де тепліше та зручніше і л...гла 
спочивати (Я.Гримайло). 15. Усе ро...ставлено так як волів він і це сповнює 
Степана гордим задоволен...ям (В.Шевчук). 

 

Вправа 64. Переписуючи, вставте потрібні розділові знаки у простому і 

складному реченнях; замість крапок, де слід, поставте  пропущені букви. 

Будь щедрим як сонце як море як вітер як синь в любові безмежний у гніві не 
відай пощади (М.Рильський). 2. Хай морози і сніги і криги на сумних галявинах 

лютують в кожній хаті стрін...те ви книги що тепло і радість подарують 
(Дмитренко). 3. І всі ми як один підняли вгору руку і тисяч молотів о камінь 
загуло і в тисячн... боки ро...прискалися штуки та відривк... скали (І.Франко). 4. А 

бесіда була видно гарячою бо за якийс... час Сперанс...кий кулею вилетів звідти 

червоний як рак (О.Гончар). 5. Серце бе...прич...нно співало і жит...я як земля до 

сонця пов...рталось до нього своєю найкращ...ю стороною (О.Гончар). 6. За дітей 

я слово промовляю що на з...млі ростуть щоб ро...крити далеч їм бе...краю щоб 

ясна стелилася їм путь. 7. Хай думки слово кожнеє на ворога шикуєт...ся не 
вибухами дикими нехай земля красується а квітом яблуневим а з...лен...ю умитою 

всеможним людс...ким розумом чи новою орбітою де кружиться мов зірочки як 

маяки історії сер...ця нових Гагаріних нові обсерваторії (Забашта). 
 

Вправа 65. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. 

Вставте, де  потрібно, пропущені букви, апостроф, розкрийте дужки. 

1. Як муха в окропі бувало вертишся цілий день (П.Мирний). 2. Парубок 

стояв як зачарован...ий. Вона стояла навпроти парубка як намальована 
(П.Мирний). 3. Так поблимує ледь помітний вогник під купою сухого хмиз... 
перед тим як зненацька спалахне високим полум...ям і (в) мить пойме весь хмиз 
(П.Загребельний). 4. М...якше од воск... дівоче серце. Тане воно од козацьких очей 

як од сонця (П.Куліш). 5. Життя Лазареве круто змінилось ще з тої ночі як його 

потай від усіх забрали з тюрми і посадили в вагон (М.Коцюбинський). 6. А Орися 
була вже не дитина вирівнялась і викохалась як біла тополя в леваді (П.Куліш). 7. 

Дзвінке як бронза листя бр...ніло впавши на ал...еї парку (М.Бажан). 8. 

«Молодчина!» — тихо вирвалось у Борисенка якого вразив не так подвиг Марка 
як його правдивість (М.Стельмах). 9. Гарячі сльози обливали її руки лились на 
стіл як кринична вода л...ється з джерел на траву (Н.-Левицький). 10. Не минуло 

після бенкету Конецпольського в Кодаку й кількох місяців як Січ Запорозька 
шуміла й хвилювалася мов розбурхане море (А.Коваль). 11. Навіть усі ситники які 
висовуют...ся (з) над юрби в прислужники зрештою не що інше як примітивні 
попихачі яких можна цінувати за вірність але трактувати слід просто як 

звичайних слухняних псів (П.Зегребельний). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вправа 66. Переписуючи, поставте, де потрібно, тире в складних, 

безсполучникових реченнях. 

1. Хай не рветься лютий ворог до нашого дому наше щастя,  нашу радість не 
дамо нікому (Народна творчість. ). 2. Оглянешся на пройдені дороги струнких 

будов лягла мережка-тінь (Д.Дмитренко) 3. Подивилась ясно заспівали скрипки! 

(Тичина). 4. Відкриті вікна нехай із луговини війне в кімнату свіжим чебрецем  

(Масло). 5. Я зачерпнув води крізь пальці сочиться золото й срібло (Масло). 6. 

Вже смеркало надворі вечір хмарний наближався (М.Вовчок). 7. Всі входили в 
хату обережно сиділи поважно ніхто не всміхнеться (М.Вовчок). 8. Проходила я 
по всіх кімнатах нікогісінько (М.Вовчок). 9. Врешті війнув вітрець перед 

втікачами була наддунайська низина (М.Коцюбинський). 10. Народ дихне 
підніметься буря. 11. Сім'я міцна горе плаче! 12. На годину спізнишся за рік не 
доженеш 13. Моя хата з краю я нічого не знаю! 14. Кинь ячмінь в болото вбере 
тебе в золото. 15. Нема хліба їж пироги 16. Слово не горобець випустиш не 
піймаєш (3 нар. творчості ).  

 

 

Вправа 67. Позначити всі варіанти переносу в словах. 

Надзвуковий, джміль, кав’ярня “Під грушею”, університет, РДТУ, мию, 

семигранний, близькосхідний, між’яр’я, український, Л.П.Косач, академік  

Кравець, Леся Українка, видавництво, 2001 рік, 4 гектари, 2 хвилини, 

одинадцятий клас, Агатангел Кримський, джерело, цвяшок, верф’ю, бур’ян, 

під’їзд, сіллю, жменька, гойдаються, пам’ять, тонший, більший, громадянський, 

10 кг, В.П.Грінчук, життя, випускний, шістсот, зорепад, високовольтний, гайок, 

район, бульйон, виїжджати, військово-морський, підживляти, роз’їзний, 50-річчя. 
 

 

4. Методичні поради для написання власного висловлювання 

Власне висловлювання – невеликий роздум на дискусійну тему.  

Структура власного висловлювання: 

• Теза (слід використовувати такі мовні конструкції: я вважаю, на мою 

думку). 

• Аргументи (два або три) (слід використовувати такі мовні конструкції: 
тому що, це доводить, підтвердженням цього є, це засвідчує, свідченням 

цього є, доказом цього може бути тощо).  

• Один приклад із художньої літератури чи іншого виду мистецтва 

(слід використовувати такі мовні конструкції: наприклад, прикладом 

може слугувати, яскравим прикладом цього може слугувати, не можна 

не згадати тощо). Слід указати проблему, порушену автором 

художнього твору, назву твору, художній образ, через який проблема 
розкрита, навести цитату з твору. Можна посилатися на факти з життя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

митців, якщо ці факти стосуються їхньої творчості. 
• Один приклад із історії, суспільно-політичного чи власного життя 

(слід використовувати такі мовні конструкції: наприклад, прикладом 

може слугувати, яскравим прикладом цього може слугувати, не можна 

не згадати тощо).  

• Висновок (слід використовувати такі мовні конструкції: отже, таким 

чином, можна зробити висновок, висновком може слугувати тощо). 

Висновок повинен відповідати тезі й органічно випливати  з прикладів і 
аргументів.  

• Логічність і послідовність. Слід будувати висловлювання логічно й 

послідовно, використовувати мовні кліше, слова-скріпи, що оформлюють 
текст: по-перше, по-друге, з цього випливає, як було зазначено, 

повертаючись до думки, як можна побачити тощо. Необхідно 

структурувати роботу за абзацами. 

 

 

 

Візуально ваше висловлювання повинне виглядати орієнтовно так: 

 

Я вважаю, що поразка – це наука, і ніяка перемога так не вчить людину… 

Теза (1-2 речення) 

По-перше, поразка якнайкраще загартовує людину, робить її стійкішою 

всучасному суспільстві, сповненому стресів і різноманітних викликів. 
Переконливим прикладом щодо цього аргументу є, на мою думку, образ  
Корнія з роману «Марія» Уласа Самчука… 

Аргумент 1 і приклад, що його ілюструє (4-5 речень) 

По-друге, людей, які вміють визнавати свої помилки й, зробивши відповідні 
висновки, у майбутньому їх уникати, поважають у суспільстві, адже лише  
сильна особистість здатна працювати над собою. Ось приклад із життя. Мій 

батько змалку… 

Аргумент 1 і приклад, що його ілюструє (4-5 речень) 

Отже, поразка навчає людину жити, перемога ж не завжди… 

Висновок (1-2 речення) 

 

       Завдання. Прочитайте висловлення та проаналізуйте їх, орієнтуючись на 
подані вище критерії. 
 

1. До майбутнього ми йдемо, озираючись на майбутнє 

     На мою думку, без минулого немає й не може бути майбутнього(теза). 

Ідучи стежкою життя, ми озираємося назад, щоб пригадати все те хороше, що 

було колись, і ставимо перед собою мету – зробити так, щоб таких моментів 

було якомога більше в майбутньому (перший аргумент). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наприклад, я займаюся плаванням. Перше досягнення мені далося нелегко. 

Це було третє місце на змаганнях, але я добре запам’ятала ті відчуття. Вони 

допомагають мені знову й знову йти до перемоги й здобувати її, мобілізувати всі 
сили. Тому ось уже три роки поспіль я втримую перше місце серед учасників 

мого віку (приклад із особистого життя). 

Завдяки минулому, люди навчаються на своїх помилках, намагаючись 
уникати їх у подальшому житті. Знання історії дає нам можливість ураховувати 

досвід минулих поколінь. Це велике надбання, яким ні в якому разі не можна 
нехтувати. Народ, який не знає своєї історії, легко перемогти й  знищити (другий 

аргумент). 

Прикладом може слугувати кіноповість Олександра Довженка «Україна в 

огні». Німецький офіцер Ернст фон Крауз говорить своєму синові, що українці – 

єдиний народ, який не вивчає свою історію, тому його легко перемогти. 

Олександра Довженка понад усе хвилювала проблема вивчення українцями 

історії рідного краю: ніхто не хотів навчатися на історичному факультеті, 
професорів заарештовували, студенти знали, що історія – це паспорт на 
загибель. Усе це – наслідки тоталітарної системи, які не мають права на 
майбутнє (приклад із художньої літератури). 

Отже, ідучи до майбутнього, ми повинні оглядатися в минуле, обов’язково 

враховувати його позитивний досвід, уникати помилок і поразок (висновок). 

 

2. Чи не найбільша радість у житті – дружба 

На мою думку, саме дружба робить людину по-справжньому щасливою. 

Недарма в народі кажуть: друг – понад усе. 
По-перше, справжній приятель – це міцна опора за будь-яких обставин. 

Погодьтеся, як важливо, коли в горі чи радості поряд є той, хто підтримає в 

скрутну хвилину чи розділить з тобою щасливу мить.Переконливим прикладом 

з літератури вважаю підтримку друзів у славетній «Енеїді» Івана Котляревського. 

Евріал у важливу й грізну хвилину не відпускає свого побратима самого до 

ритульців, іде з ним, а вже по дорозі назад Низ ціною смерті намагається 
врятувати Евріала. Саме товариська підтримка додавала їм упевненості в собі, 
сміливості здійснити героїчний вчинок. 

По-друге, саме друзі роблять нас кращими, в них ми шукаємо риси 

ідеалу.Наведу приклад із власного життя. Один мій друг уміє цікаво 

розповідати; другий має приємну зовнішність і поведінку, а ще – відчуття стилю; 

третій – оптиміст, уміє підбадьорити й завжди готовий дати добру пораду. Саме з 
такими людьми я в класі найтісніше й спілкуюся. Тож до школи ходжу із 
задоволенням, бо, крім навчання, тут я дістаю ще й задоволення від спілкування з 
товаришами. 

Отже, в дружбі людина щаслива: з однодумцями впевненіше йдемо 

звивистими стежками життя та саме по-справжньому близькі люди роблять нас 
кращими. Погодьтеся, це – важливо. 
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