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ПЕРЕДМОВА 

 
Підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти денної і заочної форм навчання до підсумкової атестації вимагає 

узагальнення й систематизації набутих ними знань з фахових дисциплін, 

загалом удосконалення професійної компетентності.  

Підсумкова атестація з української мови та методики її навчання є 

не тільки перевіркою теоретичних знань і практичних навичок, але й 

важливим завершальним етапом підготовки вчителя-словесника. 

Підсумкова атестація спрямована на виявлення рівня опанування 

майбутніми вчителями-словесниками основних розділів науки про 

сучасну українську літературну мову, українську лінгводидактику, 

оволодіння культурою фахового мовлення, усвідомлення основних 

процесів і шляхів формування й розвитку української національної мови, 

її зв’язок з іншими мовами, володіння методикою її вивчення в закладах 

загальної середньої освіти. 

Одним із ефективних способів перевірки професійної 

компетентності здобувачів вищої освіти є тестові завдання, які системно 

відображають програмовий матеріал, сприяють об’єктивному та 

всебічному оцінюванню рівня його засвоєння та аналізові особливостей 

мовної культури особистості. Тестовий спосіб виконання завдань 

спонукає до аналізу й узагальнення засвоєної інформації, сприяє 

формуванню особистості, яка володіє вміннями й навичками вільного й 

грамотного користування мовними засобами в різних формах і сферах 

мовлення. Пропонований посібник спрямований на повторення й 

узагальнення теоретичного матеріалу, ознайомлення здобувачів вищої 

освіти  зі структурою тестових завдань з сучасної української 

літературної мови та методики її навчання в школі, а також з вимогами до 

тестових відповідей.  

Тестові питання теоретичного характеру потребують вибору чіткої, 

лаконічної, максимально узагальненої відповіді й передбачають перевірку 

рівня засвоєння здобувачами вищої освіти наукових понять; їх 

класифікаційних характеристик; посилань на думки вчених, що 

досліджували відповідні питання в монографіях, наукових і методичних 

посібниках або статтях; зв’язок теорії з практикою.  

Практичні завдання з української мови передбачають здійснення 

мовного аналізу й відображення певних його етапів у пропонованих 

тестових відповідях. Практичні завдання з методики навчання української 

мови вимагать застосування лінгводидактичний знань в певних освітніх 

ситуаціях, розуміння ефективності методів, прийомів, технологій 

навчання мови.  
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ПРОГРАМА ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ 

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ 
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 014 Середня освіта. Українська мова і література 

за освітньо-професійними програмами „Українська мова і 

література”, „Українська мова і література. Мова і література 
(англійська)”, „Українська мова. Мова і література (російська)”  

 

Програма підсумкової атестації з української мови та методики 
її викладання спрямована на підготовку здобувачів освіти до 

підсумкової атестації, зокрема на ознайомлення зі змістом завдань 

тестового контролю, із джерелами, що містять відповідну теоретичну 
інформацію та практичні завдання лінгвістичного й 

лінгводидактичного характеру. 

Мета підсумкової атестації з української мови та методики її 

навчання ‒ перевірити й оцінити сформованість професійних 
лінгвістичних і методичних компетентностей  

Завдання підсумкової атестації з української мови та методики 

її навчання:  

- виявити й оцінити рівень набутої здобувачами освіти 

теоретичної підготовки з лінгвістичних і методичних дисциплін; 

- виявити й оцінити сформованість у здобувачів освіти 
практичних умінь і навичок володіння лінгвістичними й методичними 

знаннями. 

Здобувачам освти пропонуємо ознайомитися з питаннями до 

підсумкової атестації, зі списком пропонованої літератури; звернути 
особливу увагу на проблемні питання щодо засвоєння певних тем; 

здійснити самоконтроль опанування пропонованих питань; 

тренуватися у виконанні тестових завдань відповідно до змісту 
дисциплін і розділів, що винесені для перевірки під час підсумкової 

атестації.  

Питання до підсумкової атестації з української мови та 

методики її навчання:  

Фонетика. Фонологія. Морфонологія. 

Орфоепія. Орфографія. Графіка 

1. Значення терміна „сучасна українська літературна мова”. 
2. Норми літературної мови, типи літературних норм. 

3. Стилі української літературної мови. 

4. Предмет і завдання фонетики як мовознавчої дисципліни.  
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5. Предмет і завдання фонології як мовознавчої дисципліни. 

6. Поняття фонеми. Основні функції фонем. Інваріант і варіант 
фонеми. 

7. Голосні фонеми, їх класифікація, артикуляційна та акустична 

характеристика голосних фонем у їх головних виявах.  

8. Приголосні фонеми, їх класифікація. Артикуляційна та 
акустична характеристика приголосних фонем у їх головних виявах.  

9. Подовження приголосних. 

10. Поняття складу. Фонетичний і орфографічний склад. 
Морфемне членування слова та складоподіл. 

11. Закономірності складоподілу в українській мові.Типи 

складів. 
12. Наголос в українській мові, його функції.  

13. Головний та побічний наголоси слова. 

14. Слова з рухомим і нерухомим наголосом. Проклітики та 

енклітики. 
15. Логічний та емфатичний наголоси. Інтонація. 

16. Фонетична та фонематична транскрипції. Правила 

транскрибування. 
17. Асиміляція приголосних, її різновиди. 

18. Дисиміляція приголосних, її різновиди. 

19. Спрощення в групах приголосних. 
20. Орфоепія як розділ мовознавчої науки, що вивчає систему 

загальноприйнятих правил української літературної вимови. 

21. Морфонологія як учення про регулярні фонологічні 

чергування у складі морфем, пов'язані із словотвором і словозміною в 
українській мові. 

22. Взаємозв’язок фонем і морфем. Морфеми та варіанти однієї 

морфеми. 
23. Виникнення закритих складів. Історична доля давніх /о/, /е/ у 

відкритих і закритих складах.  

24. Головні випадки чергування /о/ - /і/, /е/ - /і/. Відхилення від 

правил чергування. 
25. Чергування /о/, /е/ з нульовою фонемою (вставні і випадні 

фонеми). 

26. Чергування /е/ з /о/ після шиплячих та /й/. 
27. Чергування /и/ з /о/, /е/ у звукосполученнях  ри, ли, ро, ло.  

28. Чергування голосних у коренях слів як засіб розрізнення 

семантичних відтінків та граматичних значень: /о/ з /а/; /е/ з /і/; /і/ з /а/; 
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/і/ з /и/; /а/ з /у/; нульової фонеми з /о/, /е/, /и/, нульової фонеми з /о/, 

/и/, /у/. 
29. Чергування /а/ з /у/. 

30. Чергування приголосних, пов'язані з першим перехідним 

пом'якшенням (г, к, х ‒ ж, ч, ш).  

31. Чергування приголосних, пов'язане з другим і третім 
перехідним пом'якшенням (г, к, х ‒ з, ц, с). 

32. Чергування приголосних у сполученні з /й/. 

33. Чергування приголосних /г/, /к/, /х/ - /ж/, /ч/, /ш/ - /з′/, /ц′/, /с′/ 
перед суфіксами -ськ-, -ств-. 

34. Зміни приголосних перед суфіксом -ин-. 

35. Орфографія української мови. Принципи орфографії. 
Поняття орфограми. 

36. Написання складних слів разом, окремо, через дефіс. 

37. Уживання великої літери. 

38. Правопис прізвищ, власних імен, географічних назв. 
39. Написання слів іншомовного походження. 

40. Правила переносу слів з рядка в рядок. 

41. Графіка української мови. Поняття графеми. Український 
алфавіт. Співвідношення між буквами українського алфавіту та 

голосними і приголосними української літературної мови. 

Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія 
1. Лексикологія як розділ мовознавства. 

2. Слово як основна одиниця лексичної системи. 

3. Слово та поняття. 

4. Номінативна функція слова.  
5. Поняття лексеми. 

6. Типи лексичних значень слів в українській мові. 

7. Етимологія слів. 
8. Однозначні слова. Слова-терміни. 

9. Багатозначні слова. 

10. Пряме та переносне значення слів. 

11. Основні типи переносних значень. 
12. Омонімія як лексична категорія. Розмежування омонімії та 

полісемії. 

13. Лексичні та лексико-граматичні омоніми. 
14. Омофони, омоформи, омографи. 

15. Міжмовні омоніми. 

16. Стилістичне використання омонімів. 
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17. Пароніми. 

18. Синоніми, їх основні типи: ідеографічні (семантичні), 
семантико-стилістичні, контекстуальні, абсолютні.  

19. Евфемізми як різновид синонімів. 

20. Поняття про синонімічний ряд. 

21. Джерела синонімії. Стилістична роль синонімів. Перифрази. 
22. Антонімія. Класифікація антонімів. 

23. Загальномовні та контекстуальні антоніми. 

24. Антитеза. Оксиморон. Стилістичне використання антонімів. 
25. Склад лексики літературної мови з погляду її походження. 

Праслов'янська лексика. 

26. Власне українська лексика. 
27. Старослов'янізми у складі лексики української мови. 

28. Запозичення з неслов'янських мов. 

29. Лексика сучасної української мови з погляду вживання. 

Активна і пасивна лексика сучасної української літературної мови. 
30. Архаїзми та історизми, причини їх появи, функціонування та 

стилістична роль.  

31. Неологізми. Діалектизми, сфера їх уживання та стилістична 
функція. 

32. Склад української лексики зі стилістичного погляду: 

міжстильова, суспільно-політична, науково-термінологічна, 
виробничо-професійна, адміністративно-ділова, розмовно-побутова. 

33. Експресивно-емоційна лексика. Жаргонізми, арготизми. 

34. Принципи лексичного аналізу слів. 

35. Фразеологія як розділ мовознавства. Типи фразеологізмів. 
36. Джерела формування фразеологізмів в українській мові. 

Діалектні фразеологізми. 

37. Багатозначність фразеологізмів. Явища синонімії, антонімії у 
фразеології.  

38. Стилістичне використання фразеологічних одиниць в 

українській мові. Принципи фразеологічного аналізу мовних одиниць. 

39. Предмет лексикографії. Розвиток української лексикографії. 
40. Типи словників української мови. Тлумачні та перекладні 

словники. 

41. Основні аспектні (спеціальні) словники української мови: 
термінологічні, етимологічні, історичні, орфографічні, словники 

наголосів, іншомовних слів, фразеологічні, діалектологічні, 
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синонімічні, зворотні, словники мови окремих письменників, 

енциклопедичні. 

Морфеміка. Словотвір. Морфологія 

1. Словотвір як лінгвістична дисципліна. Зв'язок словотвору з 

морфологією, лексикологією, синтаксисом. 

2. Морфемна будова слів. Слово і морфема. Типи морфем. Роль 
кореневих і афіксальних морфем у формуванні структури слова. Типи 

афіксальних морфем. Продуктивні і непродуктивні словотворчі 

афікси. Аналіз матеріалу шкільного підручника для V класу про 
будову слова у співвідношенні його з науковим курсом української 

мови. 

3. Поняття про основу слова. Типи основ, похідна й непохідна, 
зв'язана основа (корінь). Поняття про твірну основу. 

4. Словотвірний тип як основна одиниця словотвірної системи. 

Словотвірна модель. 

5. Основні способи творення слів у сучасній українській 
літературній мові. Зіставлення розгляду питання про способи 

словотворення в шкільному і науковому курсах української мови. 

6. Зміни в морфемній структурі слів у процесі розвитку 
української мови. Опрощення, перерозклад, ускладнення. 

7. Граматика української мови як учення про її морфологічну і 

синтаксичну будову. Основні граматичні поняття. 
8. Граматичне значення слів у його відношенні до лексичного 

значення. Способи вираження граматичних значень в українській 

мові. 

9. Граматична форма слова. Синтетичні та аналітичні форми 
слів в українській мові. 

10. Граматична категорія. Система граматичних категорій в 

українській мові. Морфологічні і синтаксичні категорії. Лексико-
граматичні категорії. 

11. Частини мови і принципи виділення їх в українській мові. 

12. Українська морфологія як граматичне вчення про частини 

мови в українській мові, про властиві їм граматичні категорії, 
граматичні значення і словоформи. 

13. Повнозначні і неповнозначні частини мови. Вигуки. Слова 

категорії стану і модальні слова як окремі лексико-граматичні розряди 
слів (загальний огляд). Система частин мови за монографією 

І.Р.Вихованця „Частини мови в семантико-граматичному аспекті” (К., 

1988). 



 
10 

   

14. Явища переходу слів з однієї частини мови в іншу 

(загальний огляд). 
15. Іменник. Значення іменників як слів, що виражають 

предметність. Їх головні ознаки і синтаксична роль. Лексико-

семантичні групи (категорії) іменників. Спільне та відмінне у 

висвітленні питання про лексико-семантичні групи іменників у 
науковій граматиці і шкільному підручнику з української мови. 

16. Граматичні категорії іменників, їхня синтаксична 

незалежність. Категорія роду, її значення, морфологічне, морфемне, 
синтаксичне, лексичне вираження. Зіставлення розгляду питання про 

категорію роду іменника в шкільному та науковому курсах 

української мови. 
17. Категорія числа іменників, її значення і граматичні засоби 

вираження. Зіставлення розгляду питання про категорію числа 

іменника в шкільному та науковому курсах української мови. 

18. Категорія відмінка. Її значення та граматичне вираження. 
Система відмінків у сучасній українській літературній мові. Основні 

значення відмінків. Роль прийменників у вираженні відмінкових 

значень іменників і в творенні відмінкових форм. Зіставлення 
розгляду питання про категорію відмінка іменника в шкільному та 

науковому курсах української мови. 

19. Система відмінювання іменників. Принципи поділу 
іменників на відміни і групи. Іменники І відміни. Пояснення 

відмінкових форм. Аналіз матеріалу шкільного підручника про 

висвітлення питання про систему відмінювання іменників у 

співвідношенні його з науковим курсом української мови. 
20. Іменники ІІ відміни. Відмінкові закінчення. Варіанти 

закінчень. 

21. Іменники ІІІ та IV відміни. Пояснення відмінкових закінчень. 
Невідмінювані іменники. Відмінювання іменників прикметникової 

форми. 

22. Творення іменників. Зіставлення розгляду питання про 

творення іменників у шкільному та науковому курсах української 
мови. 

23. Прикметник. Головні морфологічні ознаки і синтаксична 

роль. Несамостійність граматичних категорій прикметників. 
24. Лексико-граматичні групи прикметників. Відмінність між 

ними у значенні і граматичному оформленні. Перехід з однієї групи в 

іншу. 



 
11 

   

25. Прикметники повні і короткі. Стягнені й нестягнені форми 

повних прикметників. Відмінювання прикметників. Співвідношення 
викладу питання про повні і короткі форми прикметників у науковому 

і шкільному курсах української мови. 

26. Ступені порівняння прикметників. Категорія безвідносної 

міри якості предметів. Вираження суб'єктивної оцінки якості. 
27. Творення прикметників. Зіставлення матеріалу про творення 

прикметників у шкільному і науковому курсах української мови. 

28. Перехід прикметників у іменники (субстантивація). 
29. Займенник. Співвідношення розгляду питання про 

займенник у шкільному і науковому курсах української мови. 

30. Числівник. Значення числівників як слів, що виражають 
кількість і порядок при лічбі. Головні граматичні ознаки. 

31. Відмінювання й особливості вживання різних груп 

числівників, синтаксичні функції і зв'язки з іншими частинами мови. 

Спільне й відмінне у висвітленні питання про зв'язок числівника з 
іменником у шкільному й науковому курсах української мови. 

32. Прислівник. Значення прислівників як слів, що виражають 

ознаку іншої ознаки. Морфологічні ознаки і синтаксична роль 
прислівників: означальні і обставинні. Ступені порівняння 

означальних прислівників. Наукові основи викладу питання про 

прислівник у шкільному підручнику. 
33. Творення прислівників. Перехід у прислівники інших частин 

мови (адвербіалізація). Перехід прислівників у інші частини мови. 

34. Питання про місце слів категорії стану в системі частин 

мови. Розгляд цих слів у шкільному підручнику. 
35. Дієслово. Значення дієслів як слів, що виражають дію або 

стан у процесі їх тривання або становлення. Головні морфологічні 

ознаки і синтаксична роль. Дієвідмінювані, відмінювані і незмінювані 
форми дієслова. Неозначена форма дієслова. 

36. Категорія аспектуальності дієслова. Вид як граматична 

категорія дієслова. Зв'язок категорії виду з категорією способу і часу. 

Аналіз матеріалу шкільного підручника про види дієслів у його 
співвідношенні з науковим висвітленням цього питання. 

37. Перехідні і неперехідні дієслова. Їх зв'язок з категорією 

дієслівного стану. Співвідношення викладу питання про перехідні 
дієслова в науковому і шкільному курсах української мови. 

38. Категорія дієслівного стану. Утворення станів в українській 

мові. Активний, середньо-зворотний і пасивний стан дієслів. 
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39. Категорія способу. Дійсний, умовний і наказовий способи 

дієслів, їх значення і форми. Наукові основи викладу питання про 
способи дієслова в шкільному підручнику. 

40. Категорія способу дієслова. Її значення і морфологічне 

вираження. Категорія роду і числа в системі дієслова. Безособові 

дієслова. Зіставлення розгляду питання про особові й безособові 
дієслова в шкільному і науковому курсах української мови. 

41. Категорія часу дієслів. Її зв'язок з категорією способу і виду. 

Значення форм теперішнього, майбутнього й минулого часів. Аналіз 
матеріалу шкільного підручника про категорію часу у його 

співвідношенні з науковим курсом української мови. 

42. Дієвідмінювання дієслів. Основи дієслів. Форми 
теперішнього часу І та ІІ дієвідмін. Розпізнавання дієвідмін за формою 

інфінітива. 

43. Форми минулого часу дієслів. Історична довідка про 

походження минулого часу. Залишки давноминулого часу. Майбутній 
час. Проста, складна і складена форми майбутнього часу. 

Співвідношення викладу цього матеріалу в шкільному і науковому 

курсах української мови. 
44. Форми умовного способу (з історичним поясненням), їх 

творення і вживання. Творення форм наказового способу. 

45. Творення дієслів від основ іменників та інших частин мови. 
Наукові основи викладу питання про творення дієслів у шкільному 

підручнику. 

46. Дієприкметник як форма дієслова. Зіставлення розгляду 

питання про дієприкметник у шкільному й науковому курсах 
української мови. 

47. Дієприслівник як форма дієслова. Безособові дієслівні 

форми на -но, -то. Аналіз матеріалу шкільного підручника про 
дієприслівник у його співвідношенні з науковою граматикою. 

48. Прийменники як службові слова, що виражають відношення 

між повнозначними словами. Групи прийменників за походженням і 

будовою. Вживання їх з певними відмінками іменників. Синоніміка 
прийменників. Наукові основи висвітлення питання про прийменник у 

шкільному підручнику. 

49. Сполучники як службові слова, що виражають зв'язок між 
словами і реченнями. Сполучні слова. Зіставлення розгляду питання 

про сполучник у шкільному й науковому курсах української мови. 
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50. Частки як службові слова, що вносять певні відтінки у 

значення слів чи речень. Функції часток. Групи за значенням. 
Проблемність питання про частки і висвітлення її в шкільному й 

науковому курсах української мови. 

51. Модальні слова як окрема лексико-граматична група слів. 

Поділ модальних слів за значенням. Їх синтаксична роль. Розгляд їх у 
шкільному підручнику. 

52. Вигуки як слова, що виражають емоції та волевиявлення. 

Роль їх у реченні. Групи вигуків за значенням, їх уживання. 
Звуконаслідувальні слова. Проблемність питання про вигуки і її 

трактування в шкільному й науковому курсах української мови. 

Синтаксис. Пунктуація  
1. Основні одиниці синтаксису.  

2. Типи зв'язку слів у словосполученні. 

3. Семантико-синтаксичні відношення між компонентами 

словосполучення. 
4. Типи словосполучень за будовою і морфологічним 

вираженням головного компонента. 

5. Типи словосполучень за ступенем злиття компонентів. 
6. Типи синтаксичного зв'язку між компонентами 

словосполучення. 

7. Відмінність словосполучень від сполучень слів. 
8. Різновиди сполучень слів. 

9. Основні ознаки речення. 

10. Типи речень за комунікативним призначенням, емоційним 

забарвленням, характером вираження ставлення до дійсності, 
структурою. 

11. Двоскладне речення, вираження предикативності у ньому. 

12. Головні члени речення. Підмет, його типи та способи 
вираження. 

13. Присудок, його типи та способи вираження. 

14. Другорядні члени речення. Додаток прямий і непрямий, 

способи їх вираження. 
15. Означення узгоджене і неузгоджене, способи їх вираження. 

16. Прикладка як різновид означення: групи прикладок за 

значенням, засоби вираження, критерії розмежування прикладки й 
означуваного слова.  

17. Типи обставин, засоби їх вираження. 

18. Односкладні прості речення, їх типи. 
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19. Неповні та нечленовані речення, їх типи. 

20. Просте ускладнене речення. Однорідні члени речення. 
21. Умови відокремлення другорядних членів речення. 

22. Вставні і вставлені конструкції. 

23. Звертання, його функції. 

24. Складне речення як синтаксична конструкція. Визначальні 
граматичні та семантичні ознаки складного речення. 

25. Засоби зв'язку частин складного речення. 

26. Основні різновиди складносурядних речень. Смислові 
відношення між частинами складносурядних речень, засоби їх 

вираження.  

27. Складнопідрядне речення, принципи його класифікації. 
Визначення значеннєвих відношень і граматичних зв'язків між 

частинами складнопідрядного речення.  

28. Сполучники та сполучні слова у складнопідрядному реченні, 

їх розмежування.  
29. Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувально-

об'єктними, присубстантивно-атрибутивними частинами. 

Складнопідрядні речення займенниково-співвідносного типу. 
Різновиди складнопідрядних речень з підрядними обставинними 

частинами (місця, часу, причини, мети, умови, наслідку, порівняння, 

допустові, способу дії, міри й ступеня дії). Складнопідрядні речення з 
підрядними супровідними частинами.  

30. Багатокомпонентні складнопідрядні речення. Супідрядність, 

її типи. Послідовна підрядність. Комбінована підрядність. 

31. Безсполучникове складне речення, засоби синтаксичного 
зв'язку між його частинами. Структурно-семантичні типи 

безсполучникових складних речень. 

32. Складні синтаксичні конструкції. 
33. Надфразна єдність (складне синтаксичне ціле). 

34. Принципи української пунктуації. 

35. Розділові знаки в простому та складному реченнях. 

 

Методика навчання української мови 

Загальні питання української лінгводидактики  
1. Загальне поняття про методику навчання української мови як 

науку і навчальну дисципліну, що має свій предмет дослідження ‒ 

процес навчання української мови.  
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2. Методи наукового дослідження: вивчення літератури з 

методики української мови і суміжних дисциплін, спостереження за 
навчально-виховним процесом, вивчення й узагальнення передового 

досвіду, педагогічний експеримент, анкетування вчителів і учнів.  

3. Програма як документ, затверджений Міністерством освіти і 

науки України, що визначає мету й завдання шкільного курсу 
української мови, обсяг і систему знань, коло умінь і навичок, якими 

мають обов'язково оволодіти учні.  

4. Зміст і структура шкільної програми з української мови. 
Змістові лінії програми: мовна, мовленнєва, діяльнісна (стратегічна), 

соціокультурна.  

5. Підручники з української мови. Функції підручників.  
6. Поняття про лінгводидактичні засади навчання української 

мови: закономірності, методи, прийоми, технології, принципи, форми, 

засоби навчання української мови.  

7. Лінгводидактичні принципи як вихідні положення, правила, 
що лежать в основі навчання української мови. Принципи навчання 

української мови: загальнодидактичні, лінгводидактичні й часткові 

(специфічні).  
8. Загальні поняття про методи і прийоми навчання української 

мови.  

9. Класифікація методів за способом взаємодії вчителя і учнів: 
вправи (морфемні, словотворчі, лексичні, фразеологічні, граматичні, 

стилістичні тощо), бесіда (репродуктивна, евристична), усний виклад 

учителем матеріалу (розповідь, пояснення, інструктаж), 

спостереження над мовою, робота з підручником.  
10. Прийоми навчання мови як складники методу (мовний 

розбір, конструювання речень, визначення наголосу, заміна мовних 

одиниць, поширення речення, відмінювання слів, групування мовних 
явищ, визначення головної думки, поділ тексту на абзаци тощо).  

11. Технологія навчання української мови як різновид окремих 

послідовних педагогічних дій і операцій, способів та вербальних і 

невербальних засобів їх виконання, спроектований учителем задля 
отримання конкретного результату в навчальній мовленнєвій 

комунікації.  

12. Засоби навчання української мови: наочність, дидактичний 
матеріал, технічні засоби.  
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13. Поняття про електронну лінгводидактику як її галузь, що 

досліджує проблеми електронного навчання української мови, 
зокрема й електронні засоби навчання.  

14. Урок як основна форма організації навчально-виховної 

роботи. Проблема типології уроків в українській лінгводидактиці. 

Типи уроків за метою проведення (розвитку зв'язного мовлення, 
вивчення нового матеріалу, контролю й корекції знань, умінь і 

навичок учнів, узагальнення й систематизації вивченого, повторення).  

15. Типи уроків і види робіт з розвитку зв'язного мовлення. 
Перекази і твори, передбачені програмою з української мови. 

Часткові методики й технології навчання української мови 

16. Мовна змістова лінія програми. Зміст шкільного курсу 
української мови та методика навчання її основних розділів 

(фонетики, лексикології, будови слова, словотвору, граматики, 

орфографії, пунктуації, стилістики, культури мовлення, лінгвістики 

тексту).  
17. Мовленнєва змістова лінія програми. Напрями роботи з 

розвитку мовлення: збагачення словникового запасу учнів, засвоєння 

норм української літературної мови, розвиток зв'язного мовлення.  
18. Види диктантів на уроках української мови: 

попереджувальний, пояснювальний, коментований, словниковий, 

вибірковий, вільний, творчий, диктант-переклад тощо.  
19. Види мовного аналізу на уроках української мови: 

фонетичний, за будовою, словотвірний, граматичний, лексичний 

тощо.  

20. Основні види усної і писемної мовленнєвої діяльності на 
уроках української мови - аудіювання, читання, говоріння, письмо. 

Рецептивні (читання, аудіювання) і продуктивні (говоріння, письмо) 

види мовленнєвої діяльності.  
21. Лінгвістика тексту як наука і навчальна дисципліна. 

Лінгвістичне і методичне поняття тексту.  

22. Поняття про прецедентний текст, основними ознаками якого 

є особлива значущість для значної кількості осіб.  
23. Актуальне (комунікативне) членування речення в тексті ‒ 

дане (тема) і нове (рема).  

24. Тема (предмет судження або викладу) й основна думка 
(проблема, над якою замислюється читач або слухач; те, що 

стверджується в тексті; морально-ідейне навантаження) тексту.  
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25. Аналіз тексту як методичне поняття. Інтонаційна розмітка 

(партитура тексту) як запис призначеного для виголошення тексту за 
допомогою загальноприйнятих знаків, як-от: позначення логічного 

наголосу, пауз, модуляцій голосу, інтонаційного забарвлення, 

приміток тощо.  

26. Позакласна робота з української мови. Характеристика 
основних видів позакласної роботи: систематичної (гурток, 

лінгвістичні передачі, динамічні кутки мови, факультативи з 

української мови тощо), епізодичної (виставка, мовний конкурс, свято 
рідної мови, мовна вікторина, олімпіада, тиждень української мови, 

екскурсія тощо).  

27. Поняття про стилі, типи, жанри, форми мовлення на уроках 
української мови.  

28. Розповідь, опис, роздум (міркування) як функціональні типи 

мовлення.  

29. Стилі мовлення: художній, науковий, офіційно-діловий, 
публіцистичний, розмовний, конфесійний. Загальні стильові ознаки: 

емоційність, конкретність, абстрактність, точність, невимушеність, 

емоційність, абстрактність, логічність, урочистість, піднесеність, 
символізм тощо. Емоційність і конкретність художнього стилю 

мовлення, логічність і абстрактність наукового стилю мовлення.  

30. Основні якості (ознаки) культури мовлення: правильність, 
точність, логічність, змістовність, доречність, чистота, багатство, 

виразність. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

 

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

ФОНЕТИКА. ФОНОЛОГІЯ 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 

1. Питання. Який з поданих елементів не належить до сегментних 

фонетичних одиниць:? 
А. синтагма; 

Б. склад; 

В. наголос; 
Г. фраза. 

2. Питання. Яка правильна субординація фонетичних одиниць?  

А. звук – склад – слово – речення; 

Б. звук – склад – фонетичне слово – фраза; 
В. склад – слово – фонетичне слово – фраза;  

Г. склад – фонетичне слово – фраза – речення.  

3. Питання. Який аспект вивчає звук як фізичну величину? 

А. акустичний аспект; 

Б. артикуляційний аспект; 

В. функціональний аспект; 
Г. лінгвістичний аспект. 

4. Питання. З яких етапів складається артикуляція звука? 

А. екскурсія – рекурсія; 

Б. екскурсія – витримка; 
В. екскурсія – витримка – рекурсія – витримка; 

Г. екскурсія – витримка – рекурсія. 

5. Питання. Як називають систему приголосних? 
А. вокалізм; 

Б. консонантизм; 

В. шумність; 

Г. сонорність. 
6. Питання. Яка приголосна фонема в українській мові не має дзвінкої 

пари? 

А. /х/; 
Б. /ц/; 

В. /ч/; 

Г. /ф/. 
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7. Питання. У якому рядку записано фонеми, що в українській мові не 

бувають м’якими? 
А. /ш/, /ж/, /ч/; 

Б. /д/, /т/, /л/; 

В. /р/, /н/, /й/; 

Г. /с/, /з/, /ц/. 
8. Питання. У якому рядку є завжди м’яка фонема?  

А. /ш/, /ж/, /ч/; 

Б. /д/, /т/, /л/; 
В. /р/, /н/, /й/; 

Г. /с/, /з/, /ц/. 

9. Питання. Який рядок є „зайвим” за ознакою „дзвінкість – 
глухість”: 

А. /т/, /ф/, /с/; 

Б. /з/, /ґ/, /д/; 

В. /ц/, /х/, /к/; 
Г. /ч/, /п/, /с/. 

10. Питання. У кожному слові якого рядка є пом’якшений або 

напівпом’якшений звук:  
А. тьмяний, бюст, лінь, місяць; 

Б. духмяний, лазня, сіно, вітер;  

В. бюлетень, фюзеляж, бюро, кюре;  
Г. іншій, затишшя, збіжжя, синь.  

11. Питання. Що використовують для точного запису вимови 

окремих звуків, слів чи цілого тексту?   

А. фонетичну транскрипцію; 
Б. фонематичну транскрипцію; 

В. орфографічний запис; 

Г. усне мовлення. 
12. Питання. Як називається частина звукового ланцюжка, центром 

якої є голосний звук? 

А. склад; 

Б. фонетичне слово; 
В. синтагма; 

Г.  фраза. 

13. Питання. Який тип складів переважає в українській мові? 
А. відкриті, неприкриті; 

Б. відкриті, прикриті; 

В. закриті, неприкриті; 
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Г. закриті, прикриті.  

14. Питання. Скільки відкритих складів у слові український? 
А. 1; 

Б. 2; 

В. 3; 

Г. 4. 
15. Питання. У якому рядку є з енклітики? 

А. два чоловіки, три дівчини; 

Б. 20-літній, 50-річний; 
В. на вулиці, і сміх і гріх; 

Г. знав би, взяв же. 

16. Питання. Як називають наголос, що характеризується значним 
подовженням наголошеного голосного, а також приголосних, що 

входять до наголошеного складу:  

А. словесним; 

Б. логічним;  
В. емфатичним; 

Г. вільним. 

17. Питання. Як називають ознаки, які розрізняють дві фонеми: 
А. супровідні; 

Б. диференційні; 

В. інтегральні; 
Г. нульові.  

18. Питання. У якому рядку кожен приклад представляє корелятивну 

пару? 

А. /л/-/л /́, /м/-/б/;  
Б. /с/-/з/, /д/-/к/; 

В. /в/-/ф/, /ж/-/ш/; 

Г. /д/-/т/, /з/-/з /́. 
19. Питання. У якому рядку усі фонеми слів реалізовано 

інваріантами: 

А. вираз, літо, сяйво, день; 

Б. повітряний, сонячний, мир, світ; 
В. зима, лютий, правда, кінь; 

Г. сніг, ніч, піч, кружляння.  

20. Питання. Що означає термін дієреза?  
А. асиміляція; 

Б. дисиміляція; 

В. акомодація; 
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Г. спрощення. 

21. Питання. У якому рядку є приклади протези? 
А. ячмінь, ящик, ясність; 

Б. півогірка, півострів, пів-Києва;  

В. вона, вогонь, гострий; 

Г. строк, павук, міліціянт. 
22. Питання. У якому рядку записано приклади з власне українським 

чергуванням: 

А. шести – шостий, вечеря – вечора;  
Б. осені – осінь, росла – ріс; 

В. вітер – вітру, липень – липня; 

Г. темний – тьма, повен – повний.  
23. Питання. Унаслідок якого процесу відбулося чергування 

приголосних у словах друг – друже, дружина, око – очі?  

А. першої палаталізації; 

Б. другої палаталізації; 
В. третьої палаталізації; 

Г. впливу давнього [j].  

24. Питання. У всіх словах якого рядка фонема /в/ реалізується 
звуком [ў]:  

А. південний, йотований, півень, верства, 

Б. бував,  ховався, вовк, заварка, 
В. північ, пішов, займався, гуляв; 

Г. павук, правда, вишня, завивання.  

25. Питання. У якому рядку всі слова фонетичною транскрипцією 

записано правильно: 
А. [яй|це], [кр/із/], [н’іч]; 

Б. [ва|рен/:а], [бу|т/т/а], [|пахошч′і]; 

В. [|шчебеит], [|рад/іс/т/], [еи|ґзамеин]; 
Г. [|усп’іх], [|мйакот/], [п/і|дйізд]. 

26. Питання. У якому рядку всі слова фонетичною транскрипцією 

записано правильно: 

А. [|йавишче], [|нав/іт’], [доўжи|на]; 
Б. [йа|сн/іє], [вовк], [|куз/н/а]; 

В. [пол’у|ван/:а], [|дивиц/:а], [|молод/іст/], 

Г. [йаск|рав’іс/т/], [ш|чеплеин/:а], [об|лич’:а]. 
27. Питання. У якому рядку всі слова фонематичною транскрипцією 

записано правильно: 

А. /пал′ітра/, /н′іч/, /шчірий/; 
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Б. /йісти/, /д′івчата/, /міл′йон/; 

В. /с′айво/, /гроші/, /п’йат′/; 
Г. /лубити/, /розкрийет′с′а/, /в’ійна/.  

Тип: відповідність. 
28. Завдання: Установіть відповідність між характеристикою 

фонем за місцем творення та їх прикладами. 
1. Губна А. /т/. 

2. Передньоязикова Б. /к/. 

3. Задньоязикова В. /г/. 
4. Середньоязикова Г. /й/. 

5. Глоткова. Д. /б/. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

29. Завдання: Установіть відповідність між словами та кількістю 
відкритих складів у них. 

1. Густолиста А. 1. 

2. Горошинка Б. 2. 

3. Германізм В. 3. 
4. Гуртожиток Г. 4. 

1.  

2.  

3.  

4.  

30. Завдання: Установіть відповідність між словами та кількістю 

інваріантів фонем у них. 

1. Сіль А. 2. 
2. Кінь Б. 3. 

3. Місяць В. 4. 

4. Молодь Г. 5. 

1.  

2.  

3.  

4.  

31. Завдання: Установіть відповідність між парами фонем та 
кількістю диференційних ознак. 

1. /о/ – /і/. А. 1. 



 
23 

   

2. /о/ – /а/. Б. 2. 

3. /о/ – /у/. В. 3. 

1.  

2.  

3.  

32. Завдання: Установіть відповідність між словами та кількістю 

м’яких приголосних звуків у них. 
1. Сільські А. 1. 

2. Зібраність Б. 2. 

3. Кіготь В. 3. 
4. Мідія Г. 4. 

1.  

2.  

3.  

4.  

33. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: У науковій літературі існує одна, спільна для всіх 

класифікація приголосних фонем. 

34. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Рухомість українського наголосу бути засобом 

розмежування граматичних форм одного слова. 

35. Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Приголосні /ш/, /ф/, /с/, /в/ за способом творення 

щілинні.  

 

ОРФОЕПІЯ 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 
1. Питання. Як називають розділ мовознавства, що вивчає норми 

літературної вимови?  

А. орфографія; 

Б. орфоепія; 
В. акцентологія; 

Г. морфонологія. 

2. Питання. У вимові якої пари слів відбивається регресивна 
асиміляція за місцем і способом творення? 

А. легкий, яскравість; 

Б. молотьба, боротьба; 
В. вітчизна, людськість;  
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Г. свято, сільський. 

3. Питання. У якій парі слів відбувається часткова регресивна 
асиміляція? 

А. вогко, лічба; 

Б. розказати, сонце; 

В. тижневий, під’їзд; 
Г. принісши, смієшся. 

4. Питання. Унаслідок якого процесу вимовляється лексема [дохтор] 

замість [доктор], [транвай] – замість [трамвай]? 
А. спрощення; 

Б. акомодації; 

В. асиміляції; 
Г. дисиміляції. 

5. Питання. У всіх словах якого рядка фонема /в/ вимовляється як 

звук [ў]? 

А. хвіст, увійти, вогонь, лінгвіст; 
Б. довгий, Європа, жевріти, жовкнути;     

В. жовтуха, завбачливий, жертва, вогонь;  

Г. євнух, заварний, завгодно, аварія. 
6. Питання. У всіх словах якого рядка фонема /в/ вимовляється як 

звук [в]? 

А. зав’ялий, завод, довжина, вітер; 
Б. ловчий, левеня, навідати, рів;  

В. навантаження, невдовзі, невже, високо; 

Г. праведник, превисокий, вистачити, виконати.  

7. Питання. У якій парі слів вимовляється м’який подовжений 
приголосний? 

А. зважся, морочся; 

Б. смужці, дошці; 
В. дивуєшся, хусточці; 

Г. вивізши, зчистити.  

8. Питання. Для якої групи приголосних характерна асиміляція за 

м’якістю?  
А. [ш], [ч], [ж], [дж]; 

Б. [б], [п], [в], [м], [ф], [й]; 

В. [к], [г], [х], [ґ], [й]; 
Г. [д], [т], [л], [н], [з], [с], [ц], [дз]. 
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9. Питання. У кожному слові якого рядка фонема /о/ вимовляється 

як звук [оу]? 
А. копійка, володіння, подружжя, повір’я; 

Б. поліський, кожух, водяний, вимовляння;  

В. водій, поїхати, світило, словник; 

Г. голубка, порізаний, новий, косити. 
10. Питання. У якому рядку всі голосні /е/ та /и/ вимовляються чітко 

й виразно? 

А. добрих, вихід, низ, своєрідне; 
Б. ледве, регіт, синь, виїхати; 

В. береза, вимова, вимовляється, кишеня; 

Г. вид, правила, вітер, зимовий. 
11. Питання. Як називають здатність фонетичних засобів мови до 

мелодійного звучання? 

А. евфемія; 

Б. евфонія; 
В. абревіація; 

Г. орфоепія.  

12. Питання. У якому рядку всі слова мають дублетний наголос? 
А. постіль, володар, беззахисність, загадка; 

Б. листковий, бажаний, дніпровий, кілометр; 

В. зачин, договір, переспів, усмішка; 
Г. байдуже, завжди, слідом, український.  

13. Питання. У всіх словах якого рядка наголос виконує 

смислорозрінювальну функцію? 

А. колос, правильний, ядерний, жалібний; 
Б. сім’я, типовий, вершковий, високо;   

В. поверх, доповідач, перегук, докір; 

Г. варення, прошу, згодитися, зцілити. 
14. Питання. У якому рядку всі слова мають розбіжності в 

наголошенні слів, спільних для української і російської мови? 

А. веретено, приятель, коромисло, кропива; 

Б. дошка, дрова, колесо, кілограм; 
В. решето, циган, вітчим, протокол;  

Г. олень, подруга, тополя, завдання.  

15. Питання. Хто є авторами „Орфоепічного словника української 
мови” (у 2-х т., К., 2001)? 

А. Білодід І.К., Наконечний М.Ф.; 

Б. Пещак М.М., Русанівський В.М.;  
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В. Єрмоленко С.Я., Погрібний М.І.;  

Г. Жовтобрюх М.А., Горпинич В.А. 
16. Питання. Скільки голосних звуків в українській мові і в сильній, і в 

слабкій позиції вимовляються чітко й виразно? 

А. 1; 

Б. 2; 
В. 3; 

Г.  4. 

17. Питання. До якого типу належить чергування часток б – би, 
сполучників хоч – хоча, прийменників від – од? 

А. фонетичних; 

Б. граматичних;  
В. евфонічних; 

Г. морфонологічних.  

18. Питання. У якій позиції голосні заднього ряду набувають більш 

передньої артикуляції? 
А. між м’якими приголосними; 

Б. між твердими приголосними; 

В. під наголосом; 
Г. у кінці слова. 

19. Питання. Як вимовляються підкреслені приголосні у словах ніч, 

сіль, ліс? 
А. м’яко; 

Б. пом’якшено; 

В. напівпом’якшено; 

Г. твердо.  
20. Питання. У якому рядку фонема /і/ вимовляється як [іи]? 

А. сині, високі; 

Б. біль, ніч; 
В. інший, інколи; 

Г. радість, властивість. 

21. Питання. Хто з учених написав низку робіт, присвячених 

орфоепії? 
А. Лисиченко Л.А.;  

Б. Калашник В.С.; 

В. Удовиченко Г.М.; 
Г. Погрібний М.І. 
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22. Питання. Які звуки вимовляються виразно між голосними та на 

початку слова перед голосним? 
А. тільки сонорні; 

Б. тільки дзвінкі; 

В. тільки глухі; 

Г. усі приголосні.  

23. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Орфоепічні норми є категорією історичною. 

24. Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Голосні під час ізольованої вимови утворюють 

фонетичні варіації. 

25. Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Діалектне оточення може  бути причиною 

неправильної вимови звуків. 

26. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: У вимові звук [в] оглушуватись до [ф]. 

27. Тип: відповідність. 

Завдання: Установіть відповідність між видами асиміляції і 

прикладами її реалізації в слові. 
1. Асиміляція за м’якістю А. Вокзал 

2. Асиміляція за глухістю Б. Нігті 

3. Асиміляція за дзвінкістю В. Вітчизна 
4. Асиміляція за місцем і способом творення Г.  Пісня 

1.  

2.  

3.  

4.  

28. Тип: заповніть бланк. 
Послаблення артикуляції ненаголошених звуків і зміна їхнього 

звучання називають __________________________________________ 

29. Тип: заповніть бланк. 
Заміна в запозичених словах чужого звука своїм називають 

____________________________________________________________ 

30. Тип: заповніть бланк. 
Завжди твердо в українській мові вимовляються приголосні _______  

___________________________________________________________ . 
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ГРАФІКА 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 

1. Питання. Який тип письма вважається найдавнішим?  

А. складове; 

Б. буквено-звукове; 
В. піктографічне; 

Г. ідеографічне. 

2. Питання. Як називають сукупність умовних знаків, за допомогою 
яких звукова мова передається на письмі? 

А. орфоепія; 

Б. графіка; 
В. орфографія; 

Г. букви. 

3. Питання. Яка буква позначає фонему, що в українській мові є 

завжди твердою, а в російській – завжди м’якою?  
А. б; 

Б. ж; 

В. ч; 
Г. й. 

4. Питання. Скільки букв в українській мові завжди позначають дві 

фонеми? 
А. 1; 

Б. 2; 

В. 3; 

Г. 4. 
5. Питання. Чим не позначається м’якість попереднього 

приголосного? 

А. знаком м’якшення; 
Б. буквою і; 

В. буквою ї; 

Г. буквами я, ю, є. 

6. Питання. Якої форми письма не існувало? 
А. буквениця; 

Б. устав; 

В. півустав; 
Г. скоропис. 
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7. Питання. Скількома буквами може позначатися фонема е? 

А. 1; 
Б. 2; 

В. 3; 

Г. 4. 

8. Питання. Скільки фонемних значень передають більшість букв 
українського алфавіту? 

А. 1; 

Б. 2; 
В. 3; 

Г. 4. 

9. Питання. Скільки звуків може передавати буква в?  
А. 1; 

Б. 2; 

В. 3; 

Г. 4. 
10. Питання. У якому рядку написання слова ілюструє нелітерні 

графічні засоби? 

А. вість, щабель, яскраво, вікно; 
Б. Чумацький Шлях, журнальний, ніч, сіль;  

В. студентський, кризовий, ходити, швендяти; 

Г. хтось, що-небудь, долина, білизна.  
11. Питання. Скільки літер в українському алфавіті позначають 

приголосні фонеми? 

А. 20; 

Б. 22; 
В. 23; 

Г. 25.  

12. Питання. У  який період почали користуватися „гражданським 
шрифтом” (або „гражданкою”)? 

А. XVII ст.; 

Б. XVIIІ ст.; 

В. ХІX ст.; 
Г. ХХ ст. 

13. Питання. У кожному слові якого рядка кількість графем і фонем 

збігається?   
А. журнал, явище, вимова, пава; 

Б. хто-небудь, ліс, око, вість; 

В. олівець, піддашшя, придорожній, сільський; 
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Г. в’юн, щабель, зір, комп’ютер.  

14. Питання. У кожному слові якого рядка кількість графем і звуків 
збігається?   

А. куди-таки, зошит, ліс, інститут; 

Б. папір, сукня, вечір, ящик; 

В. ясність, серйозний, якийсь, п’ять;  
Г. шифр, макет, сайт, Донбас.  

15. Питання. У якому рядку слова розташовані в алфавітному 

порядку? 
А. лад, лев, личко, Любава, любов; 

Б. лицемір, лише, лінгвіст, лікоть, луза; 

В. лавина, лакей, лапа, легковий, легкий; 
Г. лише, лялька, лоно, лук, луска. 

16. Питання. У якому рядку є графема, що не позначає жодної 

фонеми? 

А. власні, весело, символ, щука; 
Б. під’їзд, легко, єдність, краса; 

В. літера, крапка, небо, підійти; 

Г. щирий, інший, кращий, лазня.  
17. Питання. У якому із запропонованих слів дві графеми позначають 

дві фонеми, але один звук? 

А. читання; 
Б. надземний; 

В. джаз; 

Г. бабище.   

18. Питання. У якому із запропонованих слів дві графеми позначають 
одну фонему і один звук? 

А. серйозний; 

Б. підживити; 
В. виїзд; 

Г. дзеркало.   

19. Тип: відповідність. 

Завдання: Установіть відповідність між словами та поданими 
кількісними характеристиками. 

1. М’яч А. Кількість графем збігається з кількістю фонем, але 

відрізняється від кількості звуків 
2. Навчання Б. Кількість графем, фонем і звуків однакова 

3. Джміль В. Кількість фонем збігається з кількістю звуків, але 

відрізняється від кількості графем 
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1.  

2.  

3.  

20. Тип: відповідність. 

Завдання: Установіть відповідність між словами та кількістю 

графем у них. 

1. П’ять А. 3. 
2. М’яч Б. 4. 

3. Миш’як В. 5. 

4. Ліс Г. 6. 

1.  

2.  

3.  

4.  

21. Тип: істина / хибність. 
Висловлення: В українському алфавіті кожна буква завжди позначає 

одну фонему. 

22. Тип: істина / хибність. 
Висловлення: В українських пам’ятках фонема /ґ/ передавалася 

двографою. 

23. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Буква і графема – це одне й те саме. 

24. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Терміни алфавіт – азбука – абетка абсолютними 

синонімами. 
25. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Одна буква може передавати цілий склад. 

26. Тип: істина / хибність. 
Висловлення: В українській мові кількість букв і фонем збігається. 

27. Тип: заповніть бланк. 
Для української мови характерний ______________________________ 

____________ тип письма. 

28. Тип: заповніть бланк. 
Термін графіка означає _______________________________________ 

29. Тип: заповніть бланк. 
Сукупність букв певної писемності, розташованих в усталеному 

порядку називається ____________________________________.  

30. Тип: заповніть бланк. 
В українському алфавіті _______букв, ________фонем. 
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31. Тип: заповніть бланк. 
Основою сучасного українського алфавіту є давня слов’янська азбука 
__________________________________________________________.  

30. Тип: заповніть бланк. 
Найменша смислорозрізнювальна одиниця системи письма, що 

виражає відношення між фонемою і літерою, називається 
____________________________________________________. 

 

ОРФОГРАФІЯ 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 

1. Питання. Позначте рядок, у якому всі слова ілюструють 
орфограму «Букви І, И в словах іншомовного походження»:  

А. бібліотека, паливо, аксіома, фільтр, ритмічний; 

Б. циліндр, джинси, гігант, теорія, візит; 

В. диктофон, поличка, таксі, аксіома, хірург; 
Г. цирк, режим, кіно, шина, галявина. 

2. Питання. Позначте рядок, у якому всі слова ілюструють 

орфограму «Подвоєні букви на позначення подовжених м’яких 
приголосних»:  

А. гіллястий, життя, маззю, підніжжя, стаття;  

Б. бездонний, ніччю, ллється, Запоріжжя, чуття;  
В. життєвий, туманний, безмежжя, Ілля, ллє;  

Г. піднісся, насіння, суддя, піччю, навмання.  

3. Питання. Позначте рядок, у якому всі слова мають подовжені 

приголосні:  
А. кут..я, мотуз..я, збіж..я, знаряд..я, почут..я;  

Б. розкіш..ю, подорож..ю, л..єш, зран..я, попад..я;  

В. мит..ю, ріл..я, тін..ю, суд..я, сіл..ю;  
Г. міц..ю, піч..ю, повіст..ю, попідтин..ю, віс..ю.  

4. Питання. У якому відмінку множини слова стаття не 

відбувається подовження?  

А. у знахідному;  
Б. у родовому;  

В. в орудному;  

Г. у місцевому.  
5. Питання. Чи наявне подовження приголосних та позначення їх 

двома літерами в орудному відмінку однини іменників молодість, 

матір, пригорщ?: 
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А. так; 

Б. ні. 
6. Питання. Чи наявне подвоєння приголосних та позначення їх двома 

літерами в словах от..ак, от..ам, от..ой, от..ут, от..оді, от..епер?  

А. так;  

Б. ні.  
6. Питання. Позначте рядок, у якому всі слова мають подвоєння 

внаслідок збігу приголосних на стику морфем: 

А. ранній, зрісся, життєпис, осінній, страйкком;  
Б. розрісся, трясся, колосся, пасся, винісся;  

В. туманно, законно, підвіконня, денний, ззаду;  

Г. оббити, відділ, військкомат, юннат, кінний.  
7. Питання. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з -нн-: 

А. довгождан..ий, латун..ий, годин..ик, електрон..ий, лавин..ий;  

Б. здоровен..ий, варен..ий, страшен..ий, безвин..ість, антен..ий;  

В. печен..ий, бездоган..ий, ешелон..ий, двозмін..ий, чавун..ий;  
Г. благословен..ість, височен..ий, закон..ість, блажен..ість, туман..ість.  

8. Питання. Яку літеру слід писати на місці пропуску в словах 

мар..во, горл..чко?  
А. е;  

Б. и.  

9. Питання.  Позначте рядок, у якому на місці пропуску в усіх словах 
слід писати літеру е: 

А. міш..чок, вогн..чок, серд..чко, слов..чко, гус..ня;  

Б. річ..чка, кон..чок, верш..чок, доч..чка, горл..чко;  

В. вікон..чко, бат..нько, серд..нько, мар..во, діж..чка;  
Г. кош..чок, безбатч..нко, ніж..нька, топол..нька, конич..нько.  

10. Питання. Позначте рядок, у якому на місці пропуску в усіх словах 

слід писати літеру и: 
А. вовч..ня, вар..во, пал..во, газів..к, брат..к;  

Б. горл..ця, горл..чко, вузл..к, печ..во, мереж..во;  

В. кош..чок, мар..во, кур..во, добр..во, мороз..во; 

Г. пал..чка, вул..чка, вогн..ще, хлопч..сько, станов..ще.  
11. Питання. Яка з орфограм відображає чергування звуків, 

зумовлене евфонією української мови?  

А. е - о після ж, ч, ш, щ, жд, й;  
Б. о - а в коренях дієслів;  

В. у - в;  

Г. о - і, е - і.  
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12. Питання. Позначте рядок, у якому кожен приклад ілюструє 

відсутність чергування о - і, е - і.  
А. порох, подорож, берег, положень, воли;  

Б. шовк, вовк, тверджень, інженер, кольору; 

В. холод, терен, значень, студент, Прокопа; 

Г. велет, торг, зелень, спрощень, шелест. 
13. Питання. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропусків 

слід писати або тільки у, або тільки в (у – в не чергуються). 

А. ..ластивість, ..довиченко (прізвище), ..льтиматум, ..день;  
Б. ..важність, ..ступний, ..ранці, ..дарник;  

В. ..ступник, ..чителька, ..рал, ..лада;  

Г. ..топія, ..горщина, ..каз, ..ласний.  
14. Питання. Позначте речення, у якому на місці пропуску слід 

писати прийменник у: 

А. Зранку .. аудиторії зібралися першокурсники.  

Б. .. іншій залі розпочали ремонт.  
В. Дівчина сіла .. львівський вагон.  

Г. Робота виконана .. класі.  

15. Питання. Позначте речення, у якому на місці пропуску слід 
писати прийменник в: 

А. Прийшла Олена, .. неї від щастя блищали очі.  

Б. Є багато позитивного .. хвилюванні перед відповідальним 
виступом.  

В. .. аудиторії зібралися першокурсники.  

Г. Учителька .. формуванні складу журі участі не брала.  

16. Питання. Позначте рядок з прикладами, що ілюструють таке 
орфографічне правило: «Апостроф не пишеться, коли перед губним є 

кореневий приголосний, крім р »: 

А. сім..єю, сузір..я, к..ювет, інтерв..ю, дит..ято. ясла;  
Б. манік..юр, об..єкт, п..ють, роз..яснення;  

В. б..язь, бур..ян, В..ячеслав, комп..ютер, прем..єра;  

Г. дзв..якнути, мавп..ячий, моркв..яний, тьм..яний, св...то.  

17. Питання. Позначте рядок, у якому всі слова слід писати без 
апострофа:  

А. манік..юрний, грав..юра, черв..як, сер..озний, р..юмсати;  

Б. цв..ях, св..ятковий, ф..юзеляж, бур..як, кр..якати;  
В. торф..яний, бр..язкіт, п..юре, духм..яний, р..ясно;  

Г. верб..я, М..юнхен, деб..ютний, кур..озний, р..ябий.  
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18. Питання. Позначте рядок, у якому всі слова мають орфограму 

«Апостроф»:  
А. пів..ятки, пан..європейський, від..їзд, екстер..єр, Рив..єра;  

Б. р..юш, інтерв..ю, кар..єра, кон..юнктура, міжгір..я;  

В. пів..Ялти, дит..ясла, р..юкзак, ад..ютант, на подвір..ї;  

Г. кур..єр, пів..яблука, він..єтка, здоров..я, Стеф..юк.  
19. Питання. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться зі знаком 

м’якшення:  

А. кін..чик, сердец.., пісен.., пал..ці (палець), учотир..ох; 
Б. Хар..ків, міл..йон, бал...зам, близ..кість, л..он; 

В. Гот..є, бул...йон, ател..є, поділ..с..кий, трат..те; 

Г. дон...чин, різ...бяр, порад...те, мен..ший, освітянс..кий.  
20. Питання. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться без знака 

м’якшення. 

А. перевір...те, т..мяніти, дощ.., кров.., богатир..; 

Б. крутиш...ся, верф.., ріж..те, сім.., піч..; 
В. нян..чин, дріб.., лікар.., вір..те, він..ця; 

Г. степ.., різ..бярство, с..віт, корис..тю, сторін..ці. 

21. Питання. Позначте рядок, у якому всі слова слід писати разом: 
А. с/краю, спід/споду, з/за, за/для, мовби/то; 

Б. ото/ж, ні/би, ні/кудишній, по/біля, з/посеред; 

В. ад/же, ані/трошечки, ні/яково, не/добачати (погано бачити), по/при; 
Г. не/втямки, до/вкола, не/хтувати, у/вигляді, от/же. 

22. Питання. Позначте рядок, у якому всі слова слід писати окремо: 

А. час/від/часу, у/зв’язку/з, день/у/день, залежно/від, з/поза; 

Б. через/те/що, згідно/з, по/десятеро, тільки/що, над/силу; 
В. коли/б, поряд/з, незважаючи/на, на/передодні, без/тями;  

Г. у/відношенні/до, на/шляху/до, на/славу, без/угаву, як/треба. 

23. Питання. Позначте рядок, у якому всі слова слід писати через 

дефіс: 

А. тільки/но, ні/чий, прем’єр/міністр, яхт/клуб, по/нашому; 

Б. якби/то, хто/небудь, по/людськи, щастя/доля, за/вчасно; 

В. на/гора, по/козацькому, з/серед, десь/інколи, екс/прем’єр; 
Г. тим/то, за/рахунок, сама/самісінька, науково/дослідний, 

по/турецьки.  

24. Питання. Позначте рядок, у якому всі слова слід писати разом: 
А. без/вісти, не/роба, на/сміх, чий/сь, не/доїдати (голодувати); 

Б. стривай/но, на/силу (дійти), на/зустріч (комусь поспішати), що/до, 

чим/дуж;  
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В. по/над, що/сили, куди/сь, у/наслідок, на/прикінці; 

Г. на/зустріч (прийти), зі/споду, де/сь, аби/хто, східно/український. 
25. Питання. Позначте рядок, у якому всі слова слід писати окремо: 

А. відповідно/до, не/можна, по/можливості, при/цьому, із/за; 

Б. не/треба, не/дочув (до кінця), що/ж/до, хто/зна, на/пам’ять 

(залишити); 
В. ні/се/ні/те, він/же, до/ладу, не/бачить, не/посидючий; 

Г. ні/так/ні/сяк, ще не/дописаний, хоча/б, до/вподоби, без/відома. 

26. Питання. Позначте рядок, у якому всі слова слід писати через 

дефіс: 

А. ні/що, якби/то, казна/скільки, по/українськи, як/не/як;  

Б. тому/то, куди/сь, треба/таки, пліч/о/пліч, хоч/не/хоч;  
В. ні/на/що, біжи/бо, по/іншому, вакуум/апарат, віч/на/віч;  

Г. тим/то, казна/що, по/їхньому, світло/рожевий, віце/адміральський.  

27. Питання.. Позначте рядок, у якому всі слова слід писати з великої 

літери:  
А. (Т,т)еплого (О,о)лексія, (А,а)ндріївський (У,у)звіз, (П,п)резидент 

(У,у)країни, (М,м)асниця;  

Б. (І,і)вана (К,к)упала, (П,п)окровський (С,с)обор, (С,с)ирдар’я, 
(М,м)атір (Б,б)ожа;  

В. (К,к)ам’яний (Б,б)рід, (В,в)ерховна (Р,р)ада (У,у)країни, (Б,б)іблія, 

(П,п)риазов’я;  
Г. (С,с)лобожанщина, (В,в)еликдень, (Ч,ч)еркаська (О,о)бласть, 

(Ч,ч)ервона (Ш,ш)апочка.  

28. Питання.. Позначте рядок, у якому всі слова слід писати з великої 

літери:  
А. (К,к)онституційний (С,с)уд (У,у)країни, (С,с)трілецький 

(З,з)аповідник, (П,п)олісся, (П,п)окрова;  

Б. (Р,р)еспубліка (І,і)ндія, (А,а)кадемія (Н,н)аук (У,у)країни, 
(О,о)рганізація (О,о)б’єднаних (Н,н)ацій, (С,с)атурн;  

В. (В, в)олодимир (В,в)еликий, (В,в)еликий (П,п)іст, (К,к)озеріг, 

(Б,б)іла (Ц,ц)ерква;  

Г. (Р,р)іздво, (О,о)стап (В,в)ишня, (З,з)елений (Г,г)ай, (Д,д)алекий 
(С,с)хід.  

29. Питання.. Позначте рядок, що не містить порушень написання 

імені по батькові: 
А. Миколаївна, Євгенівна, Григоріївна, Ігорович, Леонідович;  

Б. Юр’ївна, Дмитрівна, Олегівна, Ілліч, Лукич; 

В. Геннадієвич, Олексійович, Валерійович, Кузьмівна, Савівна; 
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Г. Хомівна, Яківна, Луківна, Євстахійович, Анатолійович.  

30. Питання.. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з 
літерою ґ: 

А. зи(г,ґ)за(г,ґ), (г,ґ)роно, (г,ґ)ґринджоли, (г,ґ)арний, (г,ґ)речність; 

Б. (г,ґ)е(г,ґ)отати, (г,ґ)азда, (г,ґ)уля, об(г,ґ)рунтувати, (г,ґ)анок; 

В. ле(г,ґ)інь, (г,ґ)удзик, (г,ґ)ромада, (г,ґ)атунок, (г, ґ)едзь; 
Г. (г, ґ)рунт, (г,ґ)ратися, а(г,ґ)рус, (г, ґ)ава, (г,ґ)ердан.  

31. Питання.. Позначте рядок, у якому в усіх прикметниках на місці 

пропусків у суфіксах слід писати літеру о: 
А. дощ..вий, гроз..вий, кобзар..ва, парч..вий, стиль..овий;  

Б. горобин..вий, кварц..овий, слив..вий, край..вий, майстр..ва;  

В. дощ..вий, плюш..вий, велюр..вий, шовк..вий, бой..вий;  
Г. клен..вий, груш..вий, верб..вий, палац..вий, казк..вий.  

32. Питання.. Позначте рядок, у якому наявна помилка в орфограмі 

«Спрощення в групах приголосних»:  

А. фортпостний, хворостняк, навмисне, чесний, брязнути;  
Б. контрастний, блиснути, виїзний, тижневий, умисний;  

В. баластний, хвастнути, масний, випускний, ремісник;  

Г. пискнути, пестливий, якісний, вісник, роз’їзний.  

Тип: відповідність. 

33. Завдання: Установіть відповідність між принципами української 

орфографії та прикладами їх застосування в написаних словах:  
1. Фонетичний А. По-нашому, по нашому. 

2. Морфемний (морфологічний) Б. Степи 

3. Історичний (традиційний) В. Гончар 

4. Смисловий Г. Мідь 

1.  

2.  

3.  

4.  

34. Завдання: Установіть відповідність між принципами української 
орфографії та прикладами їх застосування в написаних словах:  

1. Фонетичний А. Що 

2. Морфемний (морфологічний) Б. Широкий 
3. Історичний (традиційний) В. Земля, земля  

4. Смисловий Г. Гай 

1.  

2.  

3.  
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4.  

35. Завдання: Установіть відповідність між принципами української 

орфографії та прикладами їх застосування в написаних словах:  
1. Фонетичний А. Ліс 

2. Морфемний (морфологічний) Б. Левада 

3. Історичний (традиційний) В. У бік, убік 
4. Смисловий Г. Легко 

1.  

2.  

3.  

4.  

36. Завдання: Установіть відповідність між принципами української 

орфографії та прикладами їх застосування в написаних словах:  

1. Фонетичний А. Ведмідь, ведмідь  
2. Морфемний (морфологічний) Б. Кишеня 

3. Історичний (традиційний) В. Вагаєшся 

4. Смисловий Г. Колос 

1.  

2.  

3.  

4.  

37. Завдання: Позначте відповідність між префіксами та частинами 
слів, до яких вони можуть приєднуватися: 

1. ..гнути, ..тліти, ..мліти А. С- 

2. ..твердити, ..казати, ..хилити Б. Зі- (зо-) 

3. ..єднати, ..робити, ..мазати В. З- 

1.  

2.  

3.  

38. Завдання: Позначте відповідність між префіксами та частинами 
слів, до яких вони можуть приєднуватися: 

1. ..звисько, ..звище, ..рва А. Пре- 

2. ..крутити, ..швидшити, ..буття Б. При- 

3. ..стол, ..красно, ..мудрий В. Прі- 

1.  

2.  

3.  

39. Завдання: Позначте відповідність між префіксами та частинами 
слів, до яких вони можуть приєднуватися: 
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1. ..чудово, ..подобний, ..завзятий А. Пре- 

2. ..звисько, ..звище, ..рвистий Б. При- 
3. ..стойно, ..вабливо, ..боркати В. Прі- 

1.  

2.  

3.  

40. Завдання: Установіть відповідність між правилами і характером 
орфограми:  

1. Знак м’якшення 

пишеться 

А. У родовому відмінку множини іменників 

жіночого роду м’якої групи І відміни й 
середнього роду на - нн(я), -ц(е) 

2. Знак м’якшення 

не пишеться 

Б. Після м’яких приголосних, крім л, якщо 

за ними є інші м’які приголосні 

1.  

2.  

41. Завдання: Установіть відповідність між літерами с, з, ц у 

суфіксах -ськ(ий), -ств(о), -зьк(ий), -зтв(о), -цьк(ий), -цтв(о) і 

прикладами їх уживання в словах з пропущеними літерами:  
1. с А. Тка..ький, гірни..тво, мите..ький 

2. з Б. Каза..ький, товари..тво, кандида..ький 

3. ц В. Сива..ький, пра..ький, тка..тво 
4. с, з, ц Г. Ри..ький, запорі..ький, боягу..тво 

1.  

2.  

3.  

4.  

42. Завдання: Установіть відповідність між правилами написання 

складних слів і наведеними прикладами: 

1. Разом пишуться складні прикметники, 
утворені від складних іменників, що 

пишуться разом 

А. Купівля/продаж, 
розтяг/стиск, 

лікар/кардіолог 

2. Через дефіс пишуться складні іменники, 

утворені з двох іменників без інтерфікса 

Б. Перекоти/поле, 

зірви/голова, 
Перебий/ніс 

3. Разом пишуться складні іменники, 

утворені від дієслів наказового способу та 
іменників 

В. Радіо/фізичний, 

чорно/земний, 
залізо/бетонний 

4. Через дефіс пишуться складні 

прикметники, що означають додаткові 

Г. Гіркувато/солоний, 

молочно/білий, 
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відтінки якості, відтінки кольорів або їх 

поєднання в одному предметі. 

сіро/блакитний 

1.  

2.  

3.  

4.  

43. Завдання: Установіть відповідність між правилами написання 
складних слів і наведеними прикладами: 

1. Через дефіс пишуться поєднання 

синонімічних і антонімічних слів 

А. Соц/страхівський, 

проф/спілковий, міськ/рада, 
Нац/банк 

2. Через дефіс пишуться поєднання 

слів із тим самим коренем, але з 

різними закінченнями, префіксами й 
суфіксами 

Б. Зроду/віку, часто/густо, 

більш/менш, тишком/нишком 

3. Разом пишуться складноскорочені 

слова й похідні від них 

В. Не сьогодні/завтра, 

три/чотири, годину/другу, 
тиждень/другий 

4. Через дефіс пишуться поєднання 

слів, що означають приблизність 

Г. Давним/давно, повік/віки, 

тихий/тихесенький, з 
діда/прадіда 

1.  

2.  

3.  

4.  

44. Завдання: Установіть відповідність між правилами написання 

прикладки й наведеними ілюстраціями: 

1. Дефіс не ставиться між 

означуваним іменником і прикладкою, 
якщо прикладкою є видова назва 

А. Горицвіт/трава, Сапун/гора, 

Донець/ріка, Хорол/річка 

2. Якщо прикладка є родовою назвою, 

то між означуваним іменником і 
прикладкою ставиться дефіс 

Б. Гора/Весела, трава/звіробій, 

річка/Лугань, квітка/мальва 

3. Дефіс ставиться, якщо прикладка 

входить до складу терміна 

В. Меч/риба, жук/короїд, 

льон/довгунець, заєць/русак 
4. Якщо пояснюваний іменник і 

прикладка можуть мінятися місцями 

(атрибутивну роль виконує іменник у 

постпозиції), між ним завжди 

Г. Учитель/словесник, 

пейзажист/художник, 

скульптор/монументаліст 
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ставиться дефіс 

1.  

2.  

3.  

4.  

45. Завдання: Установіть відповідність між характером написання 

прислівників (прислівникових сполук) і наведеними ілюстраціями: 
1. Написання разом А. По/третє, по/латині, як/таки, 

плч/о/пліч, вряди/годи 

2. Написання окремо Б. По/середині, до/долу, у/п’ятьох, 
мимо/хідь, що/тижня 

3. Написання через дефіс В. По/п’ятеро, у/цілому, рік/у/рік, 

на/жаль, без/упину 

1.  

2.  

3.  

46. Завдання:  Установіть відповідність між літерами, що визначені 

правилами написання російських прізвищах українською мовою, та 
прикладами, у яких на місці пропуску слід писати ці літери: 

1. є А. Кул..ков, Нов…ков, Пр..валов, См..рнов 

2. е Б. Л..рмонтов, ..льконін, Губар..в, Воскр..с..нський 

3. и В. Влась..в, ..ршов, Л...сков, Сана..в 
4. і Г. Ф..л..ппов, Н..колаєв, Баг..ров, ..ванов 

1.  

2.  

3.  

4.  

47. Завдання: Установіть відповідність між літерами, що визначені 

правилами написання російських прізвищах українською мовою, та 

прикладами, у яких на місці пропуску слід писати ці літери: 
1. йо А.Вер..вкін, Алф..ров, Корол..в, Сем..ркін 

2. ьо Б. Буга..в, Вороб..в, Солов..в, Мурав..в 

3. ї В. Во..нов, Ізма..лов, Іль..н, Мар’..н 
4. и Г. Ш..шков, Туч..н, Черн..х, Рад..щев 

1.  

2.  

3.  

4.  
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48. Завдання:  Установіть відповідність між літерами, що визначені 

правилами написання іншомовних слів, та прикладами, у яких слід 
писати ці літери: 

1. и А. Ді..го, конве..р, фе..рверк, ре..стр 

2. і Б. Брав..симо, інтродукц..я, г..потеза, мед..ана 

3. є В. Ват..кан, реч...татив, С..рія, Вав..лон 
4. подвійні літери Г. Ва(н, нн)а, ві(л,лл)а, то(н,нн)а, 

Го(л,лл)андія, Мі(л,лл)ер 

1.  

2.  

3.  

4.  

49. Завдання:  Установіть відповідність між літерами, що визначені 

правилами написання закінчень іменників чоловічого роду в родовому 
відмінку однини та прикладами, у яких слід писати орфограми: 

1. а (я) А. відмінк.., параграф.., стрибк.., сегмент.., вівторк.., 

мільйон.., Дністр.., червінц.., тижн.., портфел.., 
Луганськ.., Києв.. 

2. у (ю) Б. Донбас.., сюжет.., Крим.., Кривого Рог.., Кам’яного 

Брод..; іспит.., світогляд.., кра.., текст.., профком.., 
експорт.., Дуна… 

1.  

2.  

50. Завдання:  Установіть відповідність між орфограмою «Букви е, 

є, и, ї в особових закінченнях дієслів» і прикладами: 
1. е (є) А. Крич..мо, го..те, бач..мо, по..те, лет..те, сто..мо, біж..мо 

2. и (ї) Б. Чу..те, пиш..мо, прагн..мо, святку..мо, працю..ш, 

колиш..ш, кол..ш 

1.  

2.  

51. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Морфемний (морфологічний) принцип української 
орфографії зумовлює написання префікса роз- у слові розшити  

52. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Використання літер дз, дж на позначення однієї 

фонеми відповідає історичному (традиційному) принципу орфографії: 

53. Тип: істина / хибність. 
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Висловлення: Чергування і – й не відбувається за таких умов: 

а) зіставлення понять; б) перед словом, що починається на й, я, ю, є, 
ї; в) після паузи. 

54. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Чергування у – в не відбувається у власних назвах і у 

словах іншомовного походження.  

55. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Складні іменники з першими частинами пів-, напів-, 

полу- пишуться окремо»  

56. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Через дефіс пишуться складні прикметники, утворені 

від прикметникових основ із сурядним зв’язком  

57. Тип: заповніть бланк. 
Літери я, ю, є, ї, що позначають дві фонеми, використовуються 

відповідно до _______________________принципу орфографії:  

58 Тип: заповніть бланк. 
Написання дієслівних форм на -шся, -ться здійснюється відповідно до 

_______________________принципу орфографії:  

59. Тип: заповніть бланк. 
Написання, що вибирається з кількох можливих за допомогою 

застосування правила, називається _____________________________.  

 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 

1. Питання. На якій основі сформульовано дефініцію, що слово – це 
одиниця, яка позначає одне поняття? 

А. графічній; 

Б. структурній; 
В. семантичній; 

Г. морфологічній.  

2. Питання. Що є реалізацією лексеми в процесі мовлення? 

А. семема; 
Б. слово; 

В. звук; 

Г. сема.  
3. Питання. Як називається явище, пов’язане з  появою нових значень 

у лексемі?  

А.  семантизація; 
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Б. десемантизація; 

В. архаїзація; 
Г. структуризація. 

4. Питання. Який семантичний процес покладений в основу висловів 

дощ барабанить, голова колони, стискати файли? 

А. метонімія; 
Б. синекдоха;  

В. метафора; 

Г. гіпербола.  
5. Питання. Який семантичний процес покладений в основу вислів зал 

аплодував, спинка стільця, державна рада?  

А. метонімія; 
Б. синекдоха;  

В. метафора; 

Г. гіпербола.  

6. Питання. За допомогою яких сем розрізняються лексичні значення 
слів? 

А. інтегральних;  

Б. диференційних; 
В. домінантних; 

Г. недомінантних. 

7. Питання. Як називається відносно автономна сукупність лексем, 
об’єднаних спільною гіперсемою?  

А. синонімічний ряд; 

Б. антонімічна пара; 

В. лексико-семантична група; 
Г. лексико-семантичне поле.  

8. Питання. До групи яких синонімів належать лексеми каблучка – 

перстень – обручка?  
А. ідеографічних;  

Б. стилістичних; 

В. абсолютних; 

Г. контекстуальних. 
9. Питання. До групи яких синонімів належать лексеми майдан – 

площа, факел –смолоскип?  

А. ідеографічних;  
Б. стилістичних; 

В. абсолютних; 

Г. контекстуальних. 
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10. Питання. Який тип лексикології досліджує лексику двох і більше 

споріднених мов з метою встановлення етимології слів, словникового 
складу прамови? 

А. описова; 

Б. історична; 

В. порівняльна; 
Г. зіставна. 

11. Питання. У всіх словах якого рядка легко простежити їх 

внутрішню форму? 
А. березень, грудень, рік, місяць; 

Б. синій, зеленіти, білизна,чорнявий; 

В. лютий, червень, вода, земляний; 
Г. підберезник, рожевий, цвірінчати, листопад. 

12. Питання. Для якої мовної одиниці характерні план вираження і 

план змісту?  

А. морфеми;  
Б. лексеми; 

В. звука; 

Г. фонеми. 
13. Питання. Як називається лексичне значення, що визначається 

залежно від синтаксичної функції? 

А. номінативно-вивідне; 
Б. функціонально-синтаксично зумовлене; 

В. фразеологічно-зумовлене;  

Г. конструктивно-зумовлене.  

14. Питання. Як називається зміна в лексичному значенні слова, коли 
на місце прямого номінативного значення слова виходить одне з 

етимологічно похідних? 

А. ускладнення; 
Б. спрощення; 

В. переінтеграція; 

Г. такого не буває.  

15. Питання. Який термін використовують на позначення власних 
назв географічних об’єктів? 

А. антропоніми; 

Б. теоніми; 
В. ергоніми; 

Г. топоніми. 

16. Питання. У якому рядку записано хрононіми? 
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А. Ренесанс, Відродження, Гетьманщина, Перша світова війна; 

Б. час, день, місяць, рік; 
В. Луганськ, Київ, Донецьк, Львів; 

Г. перший, другий, третій, четвертий. 

17. Питання. Лексема коло має такі значення: 1) замкнена лінія, 2) 

предмет, 3) сукупність людей, 4) збіг обставин. Який тип 
багатозначності демонструють ці значення? 

А. ланцюжковий; 

Б. радіальний; 
В. радіально-ланцюжковий; 

Г. жодного. 

18. Питання. У якому рядку пари слів становлять антоніми?  
А. багато – небагато, охайний – неохайний; 

Б. білий – не білий, виграти – не виграти; 

В. говорити – кричати, впасти – лягти; 

Г. сніжний – сонячний, яскравий – нічний.  
19. Питання. Який тип омонімів представляють лексеми бал1 

(оцінка) і бал2  (вечір з танцями)? 

А. повних омонімів; 
Б. неповних омонімів; 

В. омоформ; 

Г.  омографів.  
20. Питання. Який рядок демонструє приклад парономазії? 

А. нігті – кігті, адресант – адресат; 

Б. еміграція – імміграція, декваліфікація – дискваліфікація; 

В. дерен – терен, додолу – додому; 
Г. дівчина – Софія, батько – Іван.  

21. Питання. Як називають лексеми, що відтворюють зміст у 

пом’якшеній формі? 
А. перифрази; 

Б. евфемізми; 

В. дисфемізми; 

Г. синоніми.  
22. Питання. Як називається процес звуження функціонування 

лексеми лише до діалектного мовлення або виходу з ужитку? 

А. синонімічна диференціація; 
Б. синонімічна конкуренція; 

В. синонімічна аналогія; 

Г. перерозклад.  
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23. Питання. До якого класу належать антоніми зрячий – сліпий, 

присутній – відсутній? 
А. комплементарних антонімів; 

Б. градуальних антонімів; 

В. антонімів-конверсивів; 

Г. векторних антонімів. 
24. Питання. У якому рядку записано приклади прихованої антонімії? 

А. Такий друг, що й недругів не потрібно; 

Б. Світить сонце так яскраво, що аж сліпить; 
В. Такий добрий, що в ложці води втопив би; 

Г. Люблю не білий хліб, а чорний. 

25. Питання. Як називають слова, які за своєю семантикою 
перебувають між двома антонімами? 

А. мезонімами; 

Б. оксиморонами; 

В. перифразами; 
Г. евфемізмами.  

26. Питання. До якого типу архаїзмів належать слова война, 

вражий, піїт, пашпорт? 
А. лексичних; 

Б. лексико-слововорчих; 

В. фонетичних; 
Г. семантичних.  

Тип: відповідність 

27. Завдання: Установіть відповідність між синонімами та їх 

типом. 
1. Босий – роззутий А. Стилістичні 

2. Обманювати – брехати Б. Абсолютні 

3. Лабіалізований – огублений В. Ідеографічні 

1.  

2.  

3.  

28. Завдання: Установіть відповідність між прикладами омонімів та 

їх типами. 
1. Мати (іменник) – мати (дієслово) А. Омофони 

2. Лежу (від лежати) – лижу (від лизати) Б. Омографи 

3. Орел (місто) – орел (птах) В. Омоформи 

1.  

2.  
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3.  

29. Завдання: Установіть відповідність між типом лексикології та її 

завданнями. 
1. Загальна 

лексикологія. 

А. Досліджує особливості словникового складу 

конкретної мови. 

2. Спеціальна 
лексикологія. 

Б. Досліджує лексику двох і більше споріднених 
мов з метою встановлення етимології слів, 

словникового складу прамови. 

3.Порівняльна 
лексикологія 

В. Займається зіставленням лексики двох і більше 
як споріднених, так і неспоріднених мов з метою 

встановлення особливостей лексичного складу 

кожної з них, їх відмінностей 

4. Зіставна 
лексикологія 

Г. Вивчає загальні властивості словникового 
складу мови як засобу спілкування, так звані 

універсалії 

1.  

2.  

3.  

4.  

30. Завдання: Установіть відповідність між типом зміни лексичного 

значення та її особливостями.  
1. Ускладнення А. На місце прямого номінативного значення 

слова виходить одне з етимологічно похідних 

2. Спрощення Б. Слово з меншою кількістю або з одним 
значенням набуває в процесі розвитку нових, 

додаткових значень 

3. Переінтеграція В. Слово втрачає частину значень 

1.  

2.  

3.  

31. Завдання: Установіть відповідність між терміном на позначення 

власної назви та дефініцією. 
1. Антропоніми А. Власні назви географічних об’єктів 

2. Топоніми Б. Власні назви божеств і міфічних істот 

3. Теоніми (міфоніми) В. Власні назви організацій, установ, 

закладів 
4. Ергоніми Г. Власні назви людей 

1.  

2.  
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3.  

4.  

32. Тип: істина / хибність. 
Висловлення: З погляду фонетики слово являє собою сукупність 

складів, об’єднаних одним наголосом. 

33. Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Один з компонентів фразеологізму байдики бити зазнав 

повної десемантизації. 

34. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Домінантими семами у слові стілець є „високий”, 
„дерев’яний”, „чорний”. 

35. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Активний запас слів окремого носія мови більший за 
активну лексику мови. 

 

ФРАЗЕОЛОГІЯ 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 

1. Питання. Який тип фразеологізмів точити ляси, собаку з’їсти? 

А. фразеологічні зрощення; 
Б. фразеологічні єдності; 

В. фразеологічні сполучення; 

Г. фразеологічні словосполучення. 
2. Питання. На якій основі створені фразеологізми міняти пластинку 

(під час розмови), давати задній хід („відступати в розмові”)? 

А. метафора; 

Б. метонімія; 
В. синекдоха; 

Г. каламбур. 

3. Питання. На якій основі створені фразеологізми до останньої 
копійки, і на копійку, ноги не буде? 

А. метафора 

Б. метонімія 
В. синекдоха 

Г. каламбур. 

4. Питання. Як називають додаткові семантичні й прагматичні 

особливості („співзначення”) фразеологічного значення, які 
нашаровуються на їхній предметно-поняттєвий аспект? 

А. багатозначність 
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Б. конотація 

В. пряме значення;  
Г. омонімія. 

5. Питання. До якої групи належать вислови мутить як біс у виру, 

чорт з виру, крутить як чорт греблею? 

А. евфемізмів; 
Б. дисфемізмів; 

В. етнографізмів; 

Г. діалектизмів.  
6. Питання. Хто є автором монографії „Східноукраїнська 

фразеологія” (Луганськ, 2003)? 

А. В.Ужченко; 
Б. Л.Лисиченко; 

В. А.Івченко; 

Г. С.Бевзенко. 

7. Питання. Які системні відношення передає пара фразеологізмів 
тертий калач – жовтороте пташеня? 

А. синонімічні; 

Б. антонімічні; 
В. омонімічні; 

Г. багатозначності.  

8. Питання. Яку ознаку фразеологізмів підтверджує варіативний 
вислів як (мов, наче) на шилі (сидіти) (на шило сісти)? 

А. цілісність значення; 

Б. відтворюваність; 

В. відносна постійність компонентного складу; 
Г. експресивність. 

9. Питання. У межах якої норми відбувається варіювання вислову 

горить діло в руках (під руками)? 
А. лексичної;  

Б. фонетичної; 

В. граматичної; 

Г. квантитативної. 
10. Питання. До якого семантичного типу належать вислови сміх 

розбирає, зло бере, охопив смуток? 

А. фразеологічні зрощення; 
Б. фразеологічні єдності; 

В. фразеологічні сполучення; 

Г. фразеологічні словосполучення. 



 
51 

   

11. Питання. До якого лексико-граматичного розряду належать 

фразеологізми одного поля ягода, хоч з лиця воду пий? 
А. субстантивні; 

Б. ад’єктивні; 

В. дієслівні; 

Г. прислівникові. 
12. Питання. Що є об’єктом дослідження пареміології? 

А. фразеологічні одиниці; 

Б. прислів’я, приказки;  
В. значущі частини слова; 

Г. заголовки. 

13. Питання. До якого семантичного ряду належать фразеологізми 
аеродром на голові, на голові один лоб, на голові дзеркало? 

А. старий; 

Б. лисий; 

В. людина; 
Г. голова.  

14. Питання. До якого розряду належать фразеологізми уступити в 

голову, голову морочити, знаходити пусті (вільні) вуха? 
А. перифрастичні; 

Б. каламбурні; 

В. дисфемістичні; 
Г. евфемістичні. 

15. Питання. На якій основі сформувалися вислови поїхати в 

Храпівку, читати Храповського?  

А. антифразису; 
Б. уживання родової назви замість видової; 

В. каламбуру; 

Г. метафоризації.  
16. Питання. До якої групи можна віднести фразеологізми зробити 

ноги, приробити ноги, причепити ноги? 

А. професійних; 

Б. жаргонних; 
В. етнографічних; 

Г. арготичних.  

17. Питання. Який з поданих рядків є „зайвим”, зважаючи на 
семантику?  

А. вичитувати моль, давати прочухана; 

Б. протирати з пісочком, читати проповідь; 
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В. знімати стружку, милити шию; 

Г. око за око, зуб за зуб. 
18. Питання. Хто є авторами „Російсько-українського словника 

сталих виразів” (Х., 2000)?   

А. Вирган І.О., Пилинська М.М.; 

Б. Загнітко А.П., Данилюк І.Г.; 
В. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А.; 

Г. Калашник В.С., Колоїз Ж.В. 

19. Питання. Хто є авторами „Словника фразеологічних антонімів 
української мови” (К., 2001)?  

А. Вирган І.О., Пилинська М.М.; 

Б. Загнітко А.П., Данилюк І.Г.; 
В. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А.; 

Г. Калашник В.С., Колоїз Ж.В. 

20. Питання. Який з поданих висловів не є еквівалентом до терміна 

фразеологізм?  
А. фразеологічна одиниця; 

Б. стійкий вислів; 

В. емоційне порівняння; 
Г. сталий вираз. 

21. Питання. Яка наука займається питаннями укладання 

фразеологічних словників? 
А. фразеологія; 

Б. лексикологія; 

В. фразеографія; 

Г.  лексикографія.  
22. Питання. До якого лексико-граматичного розряду належать 

фразеологізми хоч з мосту та в воду, ні сіло ні впало? 

А. субстантивні; 
Б. ад’єктивні; 

В. дієслівні; 

Г. вигукові. 

23. Питання. Яку структуру часто має фразеологізм у плані 
вираження і плані змісту? 

А. одну лексему, одну семему; 

Б. одну лексему, дві семеми; 
В. дві лексеми, одну семему;  

Г. дві лексеми, дві семеми. 

24. Питання. Як називають ще ідіоми? 
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А. фразеологічним зрощенням; 

Б. фразеологічним єдностям; 
В. фразеологічним сполученням; 

Г. народним порівнянням. 

25. Питання. Що означає фразеологізм перпетуум мобіле? 

А. таке життя; 
Б. вічний двигун; 

В. чиста дошка; 

Г. невідома земля.  

Тип: відповідність. 

26. Завдання: Установіть відповідність між типами фразеологізмів 

за семантичною класифікацією та прикладами.  
1. Фразеологічні зрощення А. Байдики бити 

2. Фразеологічні єдності Б. Сміх розбирає 

3. Фразеологічні сполучення В. Ні пари з уст 

1.  

2.  

3.  

27. Завдання: Установіть відповідність між фразеологізмами та їх 

типом за лексико-семантичним розрядом.  
1. Собака на сіні А. Прислівниковий 

2. Одного поля ягоди Б. Іменний 

3. Накивати п’ятами В. Прикметниковий 

4. І вдень, вночі Г. Дієслівний 

1.  

2.  

3.  

4.  

28. Завдання: Установіть відповідність між образно-семантичними 

чинниками фразеологізації та їх характеристиками. 

1. Метафора А. Перенесення форми з одного референта на інший 

на основі суміжності в просторі або й часі. 
2. Метонімія Б. Перенесення за подібністю, що постає на основі 

зорових, просторових, смакових вражень. 

3. Синекдоха В. Перенесення, в основі якого лежать кількісні 
співвідношення. 

1.  

2.  

3.  
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29. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: У фразеологічній одиниці переважає 
характерологічний спосіб представлення денотата. 

30. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Терміни фразеологізм і мовний штамп є 

еквівалентними. 

31. Тип: істина / хибність. 

Висловлення:  Фразеологізм кров з молоком є висловом з вільним 

порядком компонентів. 

32. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Фразеологізм може містити етнокультурну 

інформацію. 

33. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: За структурою фразеологізм може становити собою 

речення.   

 

МОРФЕМІКА 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 
1. Питання. Які підходи до вивчення мовних явищ застосовуються в 

морфеміці? 

А. синхронійний; 
Б. етимологічний; 

В. синхронійний і діахронійний. 

2. Питання. Хто з мовознавців дав розгорнуте тлумачення терміна 

“морфема”? 
А. Л.Щерба; 

Б. І.Бодуен де Куртене; 

В. С.Трубецькой. 
3. Питання. У якому рядку в усіх словах наявні варіанти однієї 

морфеми? 

А. веселий, веселіший, найвеселіший, превеселий, веселенький;  

Б. ліс, лісовий, лісовик, лісостеп, залісся; 
В. дрібнісінький, дрібнесенький, дрібнюсінький; 

4. Питання. Які типи значень можуть виражати морфеми? 

А. предметне; 
Б. дериваційне, предметне і релятивне; 

В. дериваційне. 
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5. Питання. Що розуміють під морфемною структурою слова? 

А. склад морфем; 
Б. склад, взаєморозташування морфем; 

В. склад, взаєморозташування та зв’язки морфем. 

6. Питання. У якому рядку всі слова мають формотворчі афікси? 

А. слідкував, найщиріший, писали, вищий, ходила; 
Б. синочок, лісовик, праліс, передумати, веселіший; 

В. довший, найдовший, переходити, віддати, пречудовий. 

7. Питання. У якому рядку допущено помилку в поділі слів на 
морфеми? 

А. під-груп-а, над-мір-н-ий, груб-езн-ий, бджол-яр; 

Б. в-низ, біл-і-ючи, при-дорожн-ій, неб-о; 
В. в-гор-і, осін-н-ій, чит-а-л-а, вітр-юг-а. 

8. Питання. Що таке валентність морфем? 

А. об’єднання морфем; 

Б. місце у з’єднанні морфем; 
В. властивість їх поєднуватися з певними мовними елементами. 

9. Питання. Чим виражається релятивне значення у слові? 

А. флексією; 
Б. суфіксами; 

В. флексією і суфіксом. 

10. Питання. Що таке афіксоїди? 
А. суфіксальні морфеми; 

Б. частини слова, подібні до кореня та афікса; 

В. кореневі морфеми. 

11. Питання. На які групи поділяються афікси за функцією? 
А. словотворчі; 

Б. формотворчі; 

В. словотворчі й формотворчі. 
12. Питання. Хто вперше в українському мовознавстві використав 

термін “закінчення”? 

А. П.Залозний; 

Б. Я.Головацький; 
В. І.Ковалик. 

13. Питання. У якому рядку всі слова (словоформи) мають вокалічну 

основу?  
А. ступив, віднайти, осінь, капати, віхола; 

Б. приказка, стан, вічність, економіст, генератор; 

В. темно, полум’яно, перепрошуючи, копати, ставши. 
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14. Питання. У якому рядку всі слова мають зв’язаний корінь? 

А. взуття, комора, крилатість, звиклий, чергувати; 
Б. гілля, німець, відро, вулиця, ступати; 

В. вулиця, відвикати, безпалий, роздягнути, взуття. 

15. Питання. У якому рядку в усіх словах у процесі історичного 

розвитку відбулося спрощення? 
А. вилиця, коричневий, дар, висок, пир; 

Б. пир, розумник, обертати, стискати, письмо; 

В. мир, пир, жир, командир, ставка. 
16. Питання. У якому рядку всі слова (словоформи) мають 

консонантну основу? 

А. гірський, перо, колія, земля, надвечір; 
Б. оратор, читати, побачивши, біг, готувалися; 

В. собака, стояти, опіка, пробачення, виручати. 

17. Питання. У якому рядку всі слова є непохідними? 

А. дар, вітрило, степовик, суховій, стіл;  
Б. жир, кориця, залізо, ліс, вітер; 

В. весло, висок, книжка, стадіон, вчитель. 

18. Питання. У якому рядку всі слова мають омонімічні суфікси? 
А. купець, стовпець, палець, покупець; 

Б. арматурник, верстатник, кахельник, агрегатник; 

В. горошина, морквина, цибулина, піщина, картоплина. 
19. Питання. У якому рядку всі слова (словоформи) мають 

формотворчі афікси? 

А. веретено, військкомат, ілюзія, вітання, очистила; 

Б. прийшов, найкращий, надіслала, красивіший, мріяв; 
В. сумнівний, дешевший, найвеселіший, престарий, опитаний. 

20. Питання. У якому рядку всі слова (словоформи) мають таку 

будову: корінь, суфікс, суфікс, закінчення? 
Варіанти відповідей: 

А. писаний, науковість, броньований, публікування, м’якшити;  

Б. загадковість, визнаний, вишити, обов’язок, знайомити; 

В. виспівують, старанний, кошений, знищити, іронічний. 
21. Питання. Стосовно якої одиниці застосовують поняття 

“подільність”? 

А. основи; 
Б. слова; 

В. основи і слова. 
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22. Питання. У якому рядку всі слова мають таку будову: префікс, 

корінь, суфікс, закінчення, постфікс? 
А. начуватися, передумати, вчитися, відчувати; 

Б. нестися, веселитися, втомитися, ночувати, мружитися; 

В. насміятися, прислухатися, надивитися, прицінитися, замріятися. 

23. Питання. У якому рядку всі слова (словоформи) мають нульову 
морфему? 

А. бажання, мати, письмо, щедрість;  

Б. читав, стіл, розправа, кисень; 
В. день, листопад, стеля, закуток. 

24. Питання. У якому рядку всі слова – похідні? 

А. термін, єхидна, воювати, тема; 
Б. клоун, класний, міць, лід, заєць; 

В. сміх, письмо, біг, друк. 

25. Питання. У якому рядку всі слова мають таку будову: корінь, 

суфікс, закінчення? 
А. листок, хід, кліпати, осінній, бордовий; 

Б. кістка, м’якошерстий, м’ясистий, чесати, дивувати; 

В. навантажити, наглий, нагнути, докірливий, єдиний. 
26. Питання. У якому рядку всі слова є спільнокореневими? 

А. вода, підводний, водити, заводити;  

Б. гора, гірський, горіти, горіння; 
В. доброта, піддобрити, подобрішати, добродій. 

27. Питання. У якому рядку всі слова мають таку будову: префікс, 

корінь, суфікс, суфікс, закінчення? 

А. виблискування, вигадування, заспокійливість, зволожувач; 
Б. створення, їдальня, дивувати, дізнатися; 

В. відданість, вчитель, відправлення, відрізнити. 

28. Питання. У якому рядку всі слова мають похідну основу? 
А. аґрусовий, восени, частковий, хід; 

Б. єхидна, баритися, ясність, кіт, ставок; 

В. Європа, яблуко, їжак, ставлення, кінь. 

29. Питання. У якому рядку всі слова мають таку будову: корінь, 
суфікс, суфікс? 

А. струнко, ставити, візерунок, буряний; 

Б. вітання, вільно, зробивши, декламувати; 
В. високо, радісно, готувавши, темно, кинувши. 
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30. Тип: заповніть бланк 

Основна, стрижнева морфема, що виражає загальне лексичне 
значення слова, називається______________________ 

31. Тип: заповніть бланк 

Носій словотвірного і граматичного значень слова, що уточнює 

речове значення основної морфеми в слові, 
називається__________________________________________ 

32. Тип: заповніть бланк 

Конкретний вияв морфеми, найменша значуща частина, що 
виділяється у складі певної конкретної словоформи слова, 

називається__________________________________________ 

33. Тип: заповніть бланк 
Морф певної морфеми, що зазнав фонетичної модифікації, 

називається________________________________ 

34. Тип: заповніть бланк 

Варіанти морфеми перебувають між собою у відношеннях 
____________________________________________________ 

35. Тип: заповніть бланк 

Морфеми, які приєднуються до твірної основи при словотворенні, 
називаються _____________________________ 

36. Тип: заповніть бланк 

Історична зміна морфемної будови слова, пов’язана з іншим 
членуванням слова на похідну основу та афікси, називається 

__________________________________________ 

37. Тип: заповніть бланк 

Процес утворення нових слів на основі інших як твірних за допомогою 
афіксів називається ________________________ 

38 Тип: заповніть бланк 

Основа, у складі якої не виділяються словотворчі афікси і яка не 
мотивується через зв’язки зі словами того самого кореня, 

називається ___________________________________ 

39. Тип: заповніть бланк 

Процес перетворення в морфемній будові слова, коли похідна основа 
стає непохідною, називається _______________ 

40.Тип: заповніть бланк 
Типами афіксальних морфем є______________________ 

41. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Морфема – це найменша одиниця звукової системи 

мови, за допомогою якої розпізнаються значущі одиниці мови. 
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42. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Морф – це носій словотвірного і граматичного значень 
слова, що уточнює речове значення основної морфеми в слові. 

43. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Аломорфи – це морфи певної морфеми, що зазнали 

фонетичної модифікації, зумовленої звуковим складом сусідніх морфів 
або формальною будовою слова. 

44. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Варіант морфеми – це конкретний вияв морфеми, 
найменша значуща частина, що виділяється у складі певної 

конкретної словоформи слова. 

45. Тип: істина / хибність 
Висловлення: Словотвірна деривація – це утворення форм того 

самого слова. 

46. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Спрощенням називається мовний процес, наслідком 
якого є зміна зовнішнього вигляду службових морфем, переміщення 

меж між похідною основою і словотворчим афіксом. 

47. Тип: істина / хибність 
Висловлення: Конфіксом називається службова морфема, що 

розташована перед коренем і виконує словотворчу або граматичну 

функцію. 

48. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Флексія виконує формотворчу функцію. 

49. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Мотивована основа – це основа, у складі якої, крім 
кореневої морфеми, виділяється один чи кілька словотворчих афіксів і 

яка мотивується через семантико-словотвірні зв’язки з іншими 

словами того самого кореня. 

50. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Перерозклад – це процес утворення нових слів на основі 

інших як твірних за допомогою афіксів чи безафіксним способом. 

51. Тип: істина / хибність 
Висловлення: Ускладненням називається мовний процес, наслідком 

якого є зміна зовнішнього вигляду службових морфем, переміщення 

меж між похідною основою і словотворчим афіксом. 

52. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Вільна основа – це основа, що має здатність до 

вільного вияву свого морфемного складу. 
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53. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Зв’язана основа – це основа, у складі якої не 
виділяються словотворчі афікси і яка не мотивується через зв’язки зі 

словами того самого кореня. 

54. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Морфонологічними явищами при творенні слів є 
спрощення, чергування, усічення, палаталізація. 

55. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Функції афіксів – дериваційна, формозмінна; 
вираження граматичних значень і синтаксичних відношень слів. 

Тип: відповідність 

56. Завдання: Установіть відповідність між словами та їхніми 
структурними схемами 

1.  А. безногий, відданий, розділ, безстрашний 

2.  Б. мудріший, різьбяр, землистий 

3. ¬ В. кіно, метро, кашне 

4.  Г. колись, мудро, темно 

1.  

2.  

3.  

4.  

57. Завдання: Установіть відповідність між термінами та їх 

тлумаченням. 
1. Спрощення А. Процес перетворення непохідної основи на 

похідну, тобто здатну членуватися на морфеми. 

2. Перерозклад Б. Процес, наслідком якого є втрата похідним 
словом здатності виділяти наявну в ньому 

первісну морфему. 

3. Ускладнення В. Мовний процес, наслідком якого є зміна 

зовнішнього вигляду службових морфем, 
переміщення між похідною основою і 

словотворчим афіксом. 

1.  

2.  

3.  

57. Завдання: Установіть відповідність між термінами та їх 

тлумаченнями 

1. Основа А. Частина слова, що стоїть після кореня і служить 
для утворення нових слів чи їх форм 



 
61 

   

2. Суфікс Б. Частина слова без закінчення, що повторюється 

в усіх його словоформах 
3. Префікс В. Частина слова, що стоїть перед коренем і надає 

слову нового лексичного чи граматичного значення 

4. Флексія Г. Словозмінний афікс, що виражає граматичні 

значення і синтаксичні відношення між словами 

1.  

2.  

3.  

4.  

58. Завдання: Установіть відповідність між термінами та їхніми 

характеристиками 

1. Слова із зв’язаною основою А. Ходити, сніговий, цінний 

2. Слова із незв’язаною основою Б. Підняти, вулик, від’ємний 

1.  

2.  

59. Завдання: Установіть відповідність між словами та їхніми 

структурними схемами 

1.  А. Відразу, стиха, нарешті 

2.  Б. Глибочезний, турботливий, дивування 

3. ¬ В. Нарізати, підкреслений, загроза 

4. ¬ Г. Ганьба, вишневий, письмо 

1.  

2.  

3.  

4.  

60. Завдання: Установіть відповідність між видом основи та його 

визначенням. 

1. Чиста основа А. Основа, яка складається з кількох морфем. 
2. Непохідна 

основа 

Б. Постійна частина слова, що обов’язково містить 

корінь (або кілька коренів, повторюється без зміни 

свого морфемного складу в усіх граматичних 
формах слова і є носієм його загального лексико-

граматичного значення. 

3. Похідна 
основа 

В. Основа, після якої у змінному слові немає 
вираженого звуками закінчення. 

4. Граматична 

основа 

Г. Основа, яка складається лише з кореня або з 

кореня й морфеми, що виражає граматичне 

значення. 
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1.  

2.  

3.  

4.  

 

СЛОВОТВІР 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 

1. Питання. У якому рядку всі слова немотивовані? 

А. вечорниці, юнь, кривий, вабити, вивезти; 
Б. хтось, майнути, голова, босий, білий; 

В. шабля, верба, золото, веселий, бігти. 

2. Питання. У якому рядку всі слова мотивуються іменниками?  

А. безвість, підтекст, вируб, аполітичний, сонечко; 
Б. жіноцтво, гітарист, прибережний, дощовий, знесилити; 

В. птаство, плановий, надвечір, безмежний, пазелень. 

3. Питання. У якому рядку всі слова утворені суфіксальним 
способом? 

А. біляк, щасливий, перебігти, синь, мудро; 

Б. розмах, синіти, сподівання,любов, беззоряний; 
В. декламатор, якати, білизна, виклик, посивілий, троє. 

4. Питання. У якому рядку всі слова, подані в парах, є твірним і 

похідним?  

А. сигнал – сигналити, співати – співаний, боротьба – боротися; 
Б. дипломант – дипломантка, веселий – звеселити, субота – щосуботи; 

В. ідейний – ідейність, вода – зневоднити, перегляд – переглядати. 

5. Питання. У якому рядку всі слова утворені префіксально-
суфіксальним ( конфіксальним ) способом?  

А. безлісий, співзвучний, переінакшити, по-українськи, подорожник; 

Б. безсилий, узбіччя, по-нашому, приручити, безмежність; 

В. по-доброму, уперше, передчасний, заколоситися. 

6. Питання. У якому рядку твірні поданих похідних слів належать 

до однієї частини мови?  

Варіанти відповіді: 
А. недруг, водій, білити, кіннота, читання; 

Б. надвечір, ескортувати, узимку, глядацький, передзвін; 

В. героїчно, німота, безвихідь, блакить, бадьоріти. 
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7. Питання. У якому рядку всі слова утворені одним способом?  

А. лісостеповий, природоохоронний, лісопарк, старорежимний, 
тризуб; 

Б. дрібнолистий, далекоглядно, сталевар, легковажність, самозахист; 

В. овочерізка, водопостачання, водограй, високогірний, 

п’ятиповерховий.  
8. Питання. У якому рядку всі слова належать до одного 

словотвірного типу?  

А. картоплина, морквина, цибулина, городина; 
Б. конина, свинина, телятина,баранина; 

В. долина, глибина, довжина,низина.  

9. Питання. У якому рядку правильно розташовані слова у 
словотвірному ланцюжку?  

А. Франція – француз – французький – по-французьки; 

Б. верх – верхник – вершниця – вершок – верхом; 

В. лід – льодина – льодинка – льодовитий – льодовий.  
10. Питання. У якому рядку всі слова утворені способом зрощення?  

А. однозначний, сінокіс, вічноюний, нижчепідписаний; 

Б. сильнодіючий, густонаселений, швидкоплинний, добродіяти; 
В. вищезазначений, перекотиполе, самоскид, листоноша.  

11. Питання. У якому рядку всі слова утворені нульовою 

суфіксацією?  
А. переправа, заїка, бездара, відмова, п’ятий; 

Б. переліт, супровід, давно, добро, тиша; 

В. зануда, перебіг, суша, вовчий, кидок.  

12. Питання. У якому рядку всі слова належать до однієї 
словотвірної моделі?  

А. запорізький, криворізький, луганський, одеський; 

Б. варшавський, львівський, харківський, лондонський; 
В. ровеньківський, борзнянський, павлоградський, ялтинський.  

13. Питання. У якому рядку всі слова утворені суфіксально-складним 

способом творення?  

А. золотошукач, односільчанин, інопланетянин, водоочисний, 
книгосховище; 

Б. людинолюбець, рідколісся, п’ятиборець, скороварка, пароплавство; 

В. асфальтоукладач, гуртожиток, сінокосарка, самодержець, 
двовладдя.  

14. Питання. У якому рядку подано твірні слова до похідних перехід, 

забіг, молодість, що-небудь, зелень?  
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А. хід, біг, молодіти, дещо, зеленіти; 

Б. переходити, забігати, молодий, що, зелений; 
В. перехідний, бігти, молодь, щось, зеленішати.  

15. Питання. У словах якого рядка при творенні відбувся процес 

інтерфіксації ( нарощення )?  

А. святешний, двійка, шосейний, радист, прорив; 
Б. тамтешній, гормональний, петеушник, перелаз, стрибун; 

В. купейний, ялтинський, уфімський, тутешній, театральний.  

16. Питання. У якому рядку всі слова утворені  способом абревіації?  
А. Держбанк, завгосп, інформбюро, міськрада, Кабмін; 

Б. ООН, сількор, самоскид, комбат, маслоробка; 

В. Мінюст, водолаз, спортбаза, держадміністрація, маслозавод.  
17. Питання. У якому рядку подано слова, при творенні яких відбувся 

процес накладання форманта на твірну основу та чергування звуків 

твірної основи ?  

А. одеський, запорізький, парубоцтво, матроський; 
Б. мистецький, месницький, рибацький, німецький; 

В. гаазький, моряцький, власницький, убозтво.  

18. Питання. У твірних основах усіх слів якого рядка при 
словотворенні відбувся процес усічення ?  

А. кузня, молодшати, повідомлення, українізувати, виставка; 

Б. сонечко, землекоп, гудок, подяка, захоплення; 
В. зосереджений, зріз, зрадіти, залитий, детальний.  

19. Питання. У якому рядку подано слова, при творенні яких відбувся 

процес чергування у твірній основі?  

А. зваблений, оточення, противага, товариство, бережок; 
Б. сніжина, хитрість, кораблик, скривлений, стукіт; 

В. доречність, фізик, знекровлений, пташиний, полотняний.  

20. Питання. У якому рядку всі слова мотивуються дієсловами?  
А. узутися, будуватися, хвилюватися, гордитися, оперитися; 

Б. перелетіти, сидячи, схопивши, переказ, обідати; 

В. переплести, відсіч, примовка, зшитий, постачання.  

21. Тип: істина/хибність. 
Висловлення: Слова безпомилково, преспокійний, наймиліший, гниль, 

хитрити мотивуються прикметниками. 

22. Тип: істина/хибність. 
Висловлення: Слова пароплав, водоспад, однотипний, сталевар, 

родовідний утворені одним способом творення. 
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23. Тип: істина/хибність. 

Висловлення: Слова знешкодити, набіг, імміграція, сільський, 
безвольний мотивуються іменниками. 

24. Тип: істина/хибність. 

Висловлення: Іменники тернопільці, тернополяни, 

житомирці,житомиряни належать до двох словотвірних типів. 

25. Тип: істина/хибність. 

Висловлення: Іменники кияни, псковичі, одесити, луганці, камчадали  

належать до одного словотвірного типу. 

26. Тип: істина/хибність. 

Висловлення: Словотвірні моделі, за зразком яких творяться нові 

слова на сучасному етапі розвитку мови, називаються 

продуктивними. 

27. Тип: істина/хибність. 

Висловлення: Слова сумніватися, безкрів’я,  наречена, убозтво, 

замало  утворені різними способами словотворення. 

28. Тип: істина/хибність. 

Висловлення: Слова прадід, підписати, премудрий, безвість, 

передумати утворені префіксальним способом. 

29. Тип: істина/хибність. 

Висловлення: У словотвірному ланцюжку перемога – перемогти – 

переможно – переможний слова розташовані правильно. 

30. Тип: істина/хибність. 

Висловлення: Слова природоохоронний, загальноосвітній, 

малотиражний утворені способом зрощення. 

31. Тип: істина/хибність. 
Висловлення: Слова бандурист,  флейтист, гітарист, домрист,  

органіст належать до одного словотвірного типу. 

32. Тип: істина/хибність. 
Висловлення: При творенні слів намальований, налигач,  весніти, 

підніжка, картоплина  не відбувається процес чергування у твірній 

основі. 

33. Тип: істина/хибність. 
Висловлення: Дієслова брататися, родичатися, чорнітися, 

веселитися утворені суфіксально-постфіксальним способом. 

34. Тип: істина/хибність. 
Висловлення: Слова затінити, безрогий, усістися, черезплічник  

утворені конфіксальним способом. 
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35. Тип: істина/хибність. 

Висловлення: Слова золотопогонник, старовірство, листоноша,  
двоногий  утворені різними способами словотворення. 

36. Тип: відповідність. 

Завдання: Установіть відповідність між словами та способами їх 

творення. 
1. Восьмий, лисичий, червоніти, 

тричі 

А. Префіксальний 

 

2.Витиратися, якось-то, котрийсь, 
де-небудь 

Б. Суфіксальний 
 

3. Обігнати, підзаголовок, 

забагато, позавчора 

В. Префіксально-суфіксальний      

( конфіксальний ) 
4. Підгір’я, безробіття, безвість, 

знекровити 

Г. Постфіксальний 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

37. Тип: відповідність. 

Завдання: Установіть відповідність між словами та способами їх 
творення. 

1. Батько-мати (рідні), руки-ноги (кінцівки),  

хата-лабораторія, хліб-сіль (гостинці) 

А. Складання слів 

 

2. Київметробуд, медсанбат, комроти, 
завкафедри 

Б. Суфіксально-
складний спосіб 

3. Ситий (ім.), голодний (ім.), хрещена 

(мати), хрещений (батько) 

В. Конверсія 

 
4. Багаточленний, біломорський, 

людинолюб, пішохід, пивовар 

Г. Абревіація 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

38. Тип: відповідність. 

Завдання: Установіть відповідність між словами та способами їх 
творення. 

1. Заручитися, розщедритися, 

приземлитися, роздвоюватися 

А. Чисте складання 

 

2. Лісонасадження, всюдихід, Б. Складання із суфіксацією 
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світловолосий, криголам  

3. Зерносховище, птахоферма, 
буряконасіння, самооборона 

В. Префіксально-постфіксальний 
спосіб 

4. Зглянутися, розростатися, 

обрахуватися, відстрілятися 

Г. Префіксально-суфіксально-

постфіксальний спосіб 

1.  

2.  

3.  

4.  

39. Тип: відповідність. 
Завдання: Установіть відповідність між словами та способами їх 

творення. 

1. Залізобетон, науково-технічний,  

радіопередача, напівсидячи 

А. Суфіксальний 

 
2. Давновідомий, 

високорозвинений, 

вільнонайманий, малозаселений 

Б. Чисте складання 

 

3. Малосімейний, малотиражний, 

бетоноукладач, газопровід 

В. Складання із суфіксацією 

 

4. Пароплавний, залізобетонний, 
пароплавство, літописець 

Г. Зрощення 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

40. Тип: відповідність. 

Завдання: Установіть відповідність між похідними словами та 

належністю їхніх твірних до однієї частини мови. 

1. Запізно, післязавтра, недалеко, 
тодішній 

А. Іменники 
 

2. Обезлюдніти, прозелень, ліпше, 

зблизька 

Б. Прикметники 

 
3. Заземлити, чабанувати, убік, 

переджнивний 

В. Дієслова 

 

4. Припекти, погукувати, відлік, 
надріз 

Г. Прислівники 
 

1.  

2.  

3.  
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4.  

41. Тип: відповідність. 

Завдання: Співвіднесіть деривати на -ник з різними моделями.  
1. Лекальник (← лекало), 

 птичник (← птиця), 

 пасічник (← пасіка) 

А. Твірна основа повністю 

включається в похідне слово 

 
2. Данник (← данина), 

 вагранник (← вагранка ), 

гребінник (← гребінка) 

Б. На морфемному шві 

відбувається чергування 

приголосних 
3. Торбешник (← торба), 

буряківник (← буряк), 

льодовник (← лід) 

В. Усічення твірної основи 

 

4. Баштанник (← баштан), 
висотник (← висота), 

килимник (← килим) 

Г. Нарощення суфікса різними 
звуками чи звукосполуками 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

42. Тип: відповідність. 

Завдання: Співвіднесіть похідні слова з продуктивністю 
/непродуктивності типів. 

1. Говорун, щебетун, літун А. Продуктивна тип 

2. Змагання, виконання, 
будування 

Б. Непродуктивний тип 
 

3. Бондарівна, мимирівна, 

сотниківна 

 

4. Іванівна, Потапівна, Сергіївна  

1.  

2.  

3.  

4.  

43. Тип: відповідність. 

Завдання: Співвіднесіть похідні слова з твірними, ураховуючи 

частиномовну належність останніх. 

1. Присвята, видумка, володіння, переліт А. Відіменникові 
2. Учителювати, золотий, місіонерство, 

паморозь 

Б. Відчислівникові 

3. Восьмерити, учетверо, п’ятий, трійка В. Відзайменникові 
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4. Тикати, по-нашому, свійський, по-

їхньому 

Г. Віддієслівні 

1.  

2.  

3.  

4.  

44. Тип: відповідність. 
Завдання: Установіть відповідність між похідними словами та 

лексико-граматичним оформленням твірних основ. 

1. Швидкість, прозелень, білуватий,  
оздоровити 

А. Відприкметникові 

2. Засвідчено, наречена ( ім. ), збуджено Б. Відчислівникові 

3. Охкати, тукати, гейкати В. Віддієприкметникові 

4. Утроє, сороковий, потроїти, двійка Г. Відвигукові 

1.  

2.  

3.  

4.  

45. Тип: відповідність. 

Завдання: Установіть відповідність між словами та різновидами 

морфонологічних змін, які відбулися при творенні цих слів. 

1. Ялтинський, тутешній,  
уфімський, тамтешній 

А. Усічення (елізія ) 
 

2. Іноземщина, каховський, 

глобальний, скрипаль 

Б. Нарощення ( інтерфіксація ) 

 
3. Луганський, регбіст, пальтовий, 

натовський 

В. Накладання ( інтерференція ) 

 

4. Молдаванський, грузинський, 

венеціанський 

Г. Усічення з нарощенням 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

46. Тип: відповідність. 

Завдання: Співвіднесіть дієслова зі способом словотворення. 

1. Заспівати, прогриміти, 

відшуміти, відлучитися 

А. Префіксальний спосіб 

 
2. Пританцьовувати, отоварити, 

обезсмертити, присмирніти 

Б. Суфіксальний 
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3. Забюрократитися, 

збанкрутитися, утрадиційнитися 

В. Префіксально-суфіксальний 

(конфіксальний ) 
4. Чужатися, яритися, ягнитися,  

рубцюватися 

Г. Суфіксально-постфіксальний 

5. Сніжити, боронувати, кліпнути, 

багровіти. 

Д. Префіксально-суфіксально-

постфіксальний (конфіксальний ) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

47. Тип: відповідність. 

Завдання: Співвіднесіть іменники зі способами словотворення. 

1. Провулок, безриб’я, піднебесся, 
навушник 

А. Префіксальний спосіб 

2. Свояк, медалістка, синява, ноша, 

переспів 

Б. Суфіксальний 

3. Екстраклас, віце-адмірал, праліс, 

передісторія 

В. Префіксально-суфіксальний  

( конфіксальний ) 

4. Ромен-зілля, цвіт-калина, плакун-

трава 

Г. Складання слів 

(юкстапозиція ) 
5.Скоропис, гуртожиток, 

довгоносик, білоручка 

Д. Складання із суфіксацією 

 

6. ЮНЕСКО, ЛНУ, НРБО, помреж Е. Абревіація 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

48. Тип: відповідність. 

Завдання: Співвіднесіть прикметники зі способами словотворення. 

1. Дірчастий, правдивий, 
клепальний, свійський 

А. Префіксальний 
 

2. Підшлунковий, позакласний, 

міжспілчанський, безлуский 

Б. Суфіксальний 

 
3. Кам’яновугільний, волелюбний, 

рибокоптильний, гіллястоколосий 

В. Префіксально-суфіксальний 

(конфіксальний ) 

4. Правічний, антинародний, Г. Складання із суфіксацією 
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неуважний, завеликий  

5.Вільнонайманий, 
високохудожній, маловживаний 

Д. Зрощення 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

49. Тип: відповідність. 

Завдання: Співвіднесіть прислівники зі способами словотворення. 

1. Ясно, дуже, філософськи, 
молодецьки 

А. Префіксальний 
 

2. Замолоду, по-українськи, 

зроду, убік 

Б. Суфіксальний 

 
3. Запізно, донині, навсидячки, 

невдало 

В. Префіксально-суфіксальний 

(конфіксальний ) 

1.  

2.  

3.  

50. Тип: заповніть бланк. 

Твірна основа – це ____________________________________________ 

51. Тип: заповніть бланк. 
Схема побудови слів певної частини мови, абстрагована від 

конкретних лексичних одиниць, що характеризується спільністю 

частиномовної належності твірних слів, формантом, тотожним у 
матеріальному й семантичному відношенні, спільним словотвірним 

значенням – це ______________________________________________ 

Тип: заповніть бланк. 

Словотвірне значення – це _____________________________________ 
Носієм словотвірного значення є _________________________ 

52. Тип: заповніть бланк. 

Словотвір як наука вивчає _____________________________________ 

53. Тип: заповніть бланк. 

Формантом називається ______________________________________ 

54. Тип: заповніть бланк. 
Структурно різні шляхи і прийоми творення нових слів у результаті 

використання всіх наявних у мові словотворчих ресурсів – це _______ 

Тип: заповніть бланк. 

Словотвірний ланцюжок – це __________________________________ 



 
72 

   

55. Тип: заповніть бланк. 

Словотвірне гніздо – це _______________________________________ 

56. Тип: заповніть бланк. 

Щоб визначити з двох слів мотивуюче (твірне) і мотивоване 

(похідне), необхідно пам’ятати такі ознаки похідності: ___________ 

____________________________________________________________  

57. Тип: заповніть бланк. 

У з’ясуванні словотвірної структури слова допоможуть такі 

словники: __________________________________________________  

Тип: заповніть бланк. 

У галузі словотвору відомі імена таких вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, як ______________________________________________ 

 

МОРФОЛОГІЯ 

 

ГРАМАТИКА. ЧАСТИНИ МОВИ Й ПРИНЦПИ 

ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 
1.Питання. Хто виділив в окрему частину мови слова категорії 

стану? 

А. І.Вихованець;  
Б. А.Грищенко;  

В. В.Виноградов. 

2. Питання. Хто з учених увів у науковий обіг термін “граматична 

категорія”? 
А. О.Потебня; 

Б. Л.Щерба; 

В. В.Виноградов. 

3. Тип: множинний вибір – єдина відповідь 

Питання. Хто з учених-мовознавців запропонував такий поділ 

категорій слів: частини мови, частки мови, вигуки, модальні слова? 

А. О.Потебня;  
Б. В.Виноградов;  

В. І.Вихованець. 

4. Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Вигуки можуть субстантивуватись. 
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5. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Явища переходу з однієї частини мови в іншу 
охоплюють лише самостійні частини мови. 

Тип: відповідність. 

6. Завдання: Установіть відповідність між принципами гомогенних 

класифікацій і їх авторами. 
1. Лексичний (семантичний) А. А.Мухін 

2. Синтаксичний Б. Ш.Баллі 

3. Морфологічний В. О.Потебня 

1.  

2.  

3.  

7.Завдання: Визначте засоби вираження співвідносних граматичних 
значень наведених словоформ: 

1. Ходив – ходив би А. Флексія 

2. Добре – краще Б.Службове слово 

3. Се′стри – сестри′ В. Суфікс 
4. Рушати – рушити Г. Префікс 

5. Несли – принесли Ґ. Наголос 

6. Мати – матері Д. Суплетивізм 

  

 

 

 

 

 

 

8. Тип: заповніть бланк. 

Чотирикомпонентна класифікація частин мови включає такі класи слів 

____________________________________________________________ 

9. Тип: заповніть бланк. 

Частиною мови є лексико-граматичний клас слів, які ______________  

10. Тип: заповніть бланк. 

Частини мови виокремлюються за такими критеріями ______________  

 

ІМЕННИК 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 
1. Питання. Як називаються іменники, що мають граматичний 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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чоловічій рід, а можуть позначати як осіб чоловічої, так і жіночої 

статі? 
А. фемінативи; 

Б. маскулізми; 

В. іменники подвійного роду.. 

2. Питання. Як у незмінюваних іменниках виражається категорія 
числа? 

А. семантично; 

Б. синтаксично; 
В. за допомогою флексій. 

3. Питання. У якому рядку всі іменники – твердої групи? 

А. календар, каменяр, стіл, море, палац; 
Б. вітер, плащ, дизель, поводир, село; 

В. командир, абажур, місто, вітер, граф. 

4. Питання. У якому з наведених рядків усі іменники спільного роду? 

Варіанти відповідей: 
А. гуляка, стиляга, недотепа, хитрун, суддя; 

Б. задавака, причепа, мушва, забудько, дурень; 

В. бідаха, невдаха, тріпло, трудяга, п’яниця. 
5. Питання. У якому рядку всі іменники є назвами істот? 

А. народ, коваль, боєць, муха, товариш; 

Б. буквоїд, покійник, студентка, стратег, соловей; 
В. людство, президент, риба, лісовик, комар. 

6. Питання. У якому рядку всі іменники мають абстрактне 

значення? 

А. екзамен, гнучкість, патріотизм, сажень, роль; 
Б. боязкість, заняття, дружба, сніг, геройство; 

В. поступ, година, рукопис, в’язкість, малеча. 

7. Питання. У якому рядку всі іменники є збірними? 
А. городина, малеча, молодь, інструментарій, панство; 

Б. масло, кіннота, вишняк, дітвора, табун; 

В. студентство, синоніміка, вороння, козацтво, староста. 

8. Питання. У якому рядку всі іменники мають чоловічий рід? 
А. розвій, кефаль, прив’язь, прихвостень, лазур; 

Б. дріб, степ, воєвода, тюлень, старість; 

В. біль, нежить, меланж, тюль, минтай. 
9. Питання. У якому рядку всі іменники належать до IV відміни? 

А. лещата, вовченя, дівча, дитятко, пташа; 

Б. онуча, хлоп’я, гусеня, коліща, немовля; 
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В. горобеня, поросятко, дитя, зайча, оленя. 

10. Питання. У якому рядку всі іменники перебувають поза 
відмінами? 

А. прийми, таксі, пальне, місіс, шимпанзе; 

Б. шпроти, авто, вапно, ворота, наречена; 

В. авто, галіфе, леді, котедж, райвно. 

11. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Іменники вартовий, їздовий належать до ІІ відміни. 

12. Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Перехід прикметників і дієприкметників в іменники 

називається ад’єктивацією. 

13. Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Іменники змінюються за родами, числами й відмінками. 

14. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Називний і кличний відмінки іменника називаються 

прямими. 

15. Тип: відповідність. 

Завдання: Доберіть до кожної групи іменників відповідні приклади: 

 

16. Тип: відповідність. 

Завдання: Установіть відповідність між іменниками та їх лексико-
граматичними розрядами: 

1. Заздрість, романтизм, змагання, 

лють, віра 

А. Збірні іменники 

 
2. Пір’їна, морквина, піщина, 

квасолина, картоплина 

Б. Сингулятиви (одиничні 

іменники) 

3. Адвокатура, молодь, студентство, 
гілля, кіннота 

В. Іменники з абстрактним 
значенням 

4. Мед, сіль, дріжджі, цегла, пісок Г. Речовинні іменники 

5. Хлопець, орел, олівець, будинок, ліс Ґ. Загальні назви 

1.  

2.  

3.  

4.  

1. Тверда А. Школяр, каменяр, пісняр, скляр 

2. М’яка Б. Ювіляр, звір, інженер, касир 
3. Мішана В. Друкар, кобзар, шахтар, секретар 

1.  

2.  

3.  
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5.  

17. Тип: заповніть бланк. 

Іменники, що мають граматичний жіночий рід, а можуть позначати 
як осіб жіночої, так і чоловічої статі, – це _______________________ 

18. Тип: заповніть бланк. 

В українській мові до невідмінюваних іменників належать __________ 

19. Тип: заповніть бланк. 

У незмінюваних іменниках значення категорії роду виражається 

_____________________________________________________________ 

20. Тип: заповніть бланк. 

Іменник – самостійна частина мови, що ________________________ 

 

ПРИКМЕТНИК 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 

1. Питання. У якому рядку всі прикметники – якісні? 
А. білий, теплий, рішучий, веселий, якісний; 

Б. джерельний, тямущий, сумний, лисий, старанний; 

В. риб’ячий, далекий, сталий, упертий, сонний. 

2. Питання. У якому рядку всі прикметники – присвійні? 
А. Михайлів, ведмежий, братів, неньчин, Ольжин; 

Б. батьків, лисячий, морський, лікарів, мишачий; 

В. дядьків, сімейний, студентський, Климів, бригадирів. 
3. Питання. Як називається процес переходу інших частин мови в 

прикметники? 

А. субстантивацією; 
Б. адвербіалізацією; 

В. ад’єктивацією. 

4. Питання. У якому з наведених рядків лише відносні прикметники? 

А. батьківський (комітет), соняшникова (олія), західний, 
перламутровий, нічний; 

Б. задовільний, тутешній, національний, бавовняний, інтелігентний; 

В. кукурудзяний, весняний, маленький, запорізький, дзвінкий 
(приголосний). 

5.Питання. У якому рядку всі прикметники належать до твердої 

групи відмінювання? 

А. сизі, заможні, теплі, тямущі, тогочасні; 
Б. самобутні, модні, будні, околичні, всесвітні; 

В. тугі, справжні, телячі, величні, добірні. 
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6. Питання. У якому рядку від усіх прикметників можна утворити 

ступені порівняння? 

А. високий, білий, приємний, сміливий, м’який; 

Б. чорний, твердий, сліпий, широкий, зайвий; 

В. товстий, надзвичайний, глибокий, синій, веселий. 

7. Питання. У якому рядку всі форми вищого та найвищого ступенів 
порівняння прикметників утворені правильно? 

А. гарніший, більш гірший, найбільш високий, найохайніший; 

Б. найбільш вищий, світліший, найсильніший, більш добрий, 
складніший; 

В. найгірший, найбільш красивий, більш авторитетний, щонайдовший. 

8. Питання. У якому рядку всі прикметники належать до проміжних 
розрядів? 

А. гарбузове (насіння), вовча (вдача), золоте (волосся), заяче (хутро), 

відповідальний (працівник); 

Б. гаряча (натура), срібний (голос), коров’яче (молоко), мамині 
(поради), соколиний (погляд); 

В. вишнева (сукня), сталеві (нерви), дитячий (вчинок), залізна (воля), 

лебедина (хода). 

9. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Рід, число, відмінок прикметників є категоріями 

лексико-граматичними. 

10. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Засобом розрізнення форм відмінків прикметників є 

закінчення. 

11. Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Прикметники, які мають повну нестягнену форму, 

можливі лише в називному (знахідному) відмінку однини чоловічого 

роду. 

16. Тип: відповідність. 

Завдання: Установіть відповідність між прикметниками та їх 

семантичними  розрядами: 

1. Прозорий, тверезий, досконалий, вільний, 
мудрий 

А. Якісні 
 

2. Батьків, сусідчин, заячий, орлиний, вовчий Б. Відносні 

3. Лимонний, літній, овочевий, ситцевий, 
грушевий 

В. Присвійні 
 

1.  

2.  
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3.  

17. Тип: відповідність. 

Завдання: Установіть відповідність між реченнями й 
синтаксичними функціями, які виконують в них виділені прикметники. 

1. Я побачив дивний сон (І.Франко) А. Підмет 

2. Дружба – безмежна, як море (М.Рильський) Б. Присудок 
3. Не питай старого, а питай бувалого (Нар. 

творчість) 

В. Означення 

 

1.  

2.  

3.  

18. Тип: заповніть бланк. 

Прикметник – самостійна частина мови, яка _____________________ 

19. Тип: заповніть бланк. 
Процес переходу інших частин мови в прикметник називається ______ 

____________________________________________________________ 

20. Тип: заповніть бланк. 
Однією з головних ознак якісних прикметників є їх здатність 

утворювати форми вищого й найвищого ступенів порівняння. 

Не утворюють ступеневих форм такі якісні прикметники 

______________ 
 

ЧИСЛІВНИК 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 

1. Питання. За яким принципом числівник виділяють в окрему 

частину мови? 

А. семантичним; 

Б. морфологічним; 

В. синтаксичним. 

2. Питання. Скільки типів відмінювання мають числівники? 
А. п’ять типів відмінювання; 

Б. сім типів відмінювання; 

В. дванадцять типів відмінювання. 
3. Питання. У якому рядку всі числівники – кількісні? 

А. другий, сто, двадцять, одна друга, п’ятеро; 

Б. одна друга, четверо, сотий, шістнадцять, три сьомих; 

В. нуль, восьмеро, п’ять шостих, мільярд, шістсот два. 
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4. Питання. У якому рядку всі числівники – складні? 

А. п’ятсот, стодвадцятитисячний, семисотий, шістдесят, триста; 
Б. дві треті, півтори, сімнадцять, чотириста, нуль; 

В. сто п’ятнадцять, вісімнадцятий, сороковий, вісімдесят, одна сьома. 

5. Питання. У якому рядку всі числівники мають однакову будову? 

А. два, двадцять три, двоє, вісімнадцять; 
Б. тринадцятий, тридцятий, п’ятдесятий, двохсотий; 

В. нуль, тисяча, три, сорок, сто. 

6. Питання. У якому рядку всі числівники мають граматичне 
значення роду? 

А. тридцять, багато, одна п’ята, двоє; 

Б. кільканадцять, шість, дев’ять, одна друга; 
В. один, два, обидва, сто двадцятий, другий. 

7. Питання. У  якому рядку всі числівники належать до незмінних? 

А. півтораста, півтора, мало, двійко; 

Б. чимало, обидва, четверо, кілька; 
В. немало, багато, небагато, трійко. 

8. Питання. У  якому рядку правильно використано форму зв’язку 

числівника з іменником? 
А. три книжки; три селянини, десять човнів; 

Б. два дні, вісім студентів, п’ятеро курчат; 

В. двоє ножиць, чотири місяця, півтора року. 
9. Питання. У якому записано числівники, що мають однакову 

систему відмінювання? 

А. п’ять, вісім, десять, двадцять, одинадцять; 

Б. мільйон, мільярд, один, двісті, тринадцять; 
В. сорок, дев’яносто, сто, тисяча, нуль; 

Г. вісімдесят, двадцять, шістдесят, триста вісім, тисяча один. 

10. Питання. У яких рядках є числівники, зайві щодо належності до 
певного семантичного розряду: 

А. двісті дев’ятнадцять, вісім, двадцять три, нуль, сто; 

Б. двадцятий, дев’яносто четвертий, двохтисячний, тисяча один, 

другий; 
В. два з половиною, одна друга, дві п’ятих, півтора, обидва; 

Г. кільканадцять, багато (сили), чимало (часу), декілька, мільйон; 

Д. обидва, обоє, двоє, обидві, двійко. 

11. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Числівники в реченні можуть виконувати будь-яку 

синтаксичну функцію. 
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12. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Порядкові числівники мають самостійні граматичні 
категорії роду, числа, відмінка. 

13. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Збірні числівники не відмінюються. 

14. Тип: відповідність. 
Завдання: Установіть відповідність між числівниками та їх 

семантичними групами. 

1. Сім, п’ятнадцять, двадцять А. Збірні 
2. Три п’ятих, вісім шостих Б. Власне кількісні 

3. Троє, двійко, п’ятеро В. Дробові 

4. Кільканадцять, декілька, стонадцять Ґ. Неозначено-кількісні 

1.  

2.  

3.  

4.  

15. Тип: відповідність. 
Завдання: Установіть відповідність між числівниками та їх 

структурними розрядами. 

1. Сімнадцять, кільканадцять, тринадцять, двадцять А. Складені 
2. Шістдесят, дев'ятсот, півтораста, кількадесят Б. Прості 

3. П'ятдесят два, сто сорок шість, двадцять три, 

тисяча один 

В. Складні 

1.  

2.  

3.  

16. Тип: заповніть бланк. 

Числівником називається повнозначна частина мови, що ___________ 

17. Тип: заповніть бланк. 

Невідмінюваними числівниками є _______________________________ 

 

ЗАЙМЕННИК 

 

Тип: множинний вибір – множинна відповідь 

1. Питання. У яких рядках усі слова – займенники? 
А. ніхто, нічим, ніякий, нікуди, ніскільки; 

Б. весь, всякий, кожний, такий, інший; 

В. наш, свій, їхній, твій, його; 
Г. деякий, хтось, декілька, який-небудь, будь-що; 



 
81 

   

Д. ким, чим, ним, чиїм, яким. 

2. Питання. У якому рядку всі займенники співвідносяться з 
прикметниками? 

А. хто-небудь, стільки, весь, цей, самий; 

Б. що, абиякий, мій, будь-що, він; 

В. наш, твій, я, себе, цей; 
Г. інший, такий, твій, деякий, котрий. 

3. Питання. У якому рядку всі займенники співвідносні з іменниками? 

А. хто, що, скільки, мій, котрий; 
Б. я, ти, вона, будь-хто, щось; 

В. хто-небудь, будь-хто, наш, вони, ми. 

4. Питання. У якому рядку всі займенники належать до одного 
семантичного розряду? 

А. весь, сам, всякий, жоден, інший; 

Б. той, отакий, цей, скільки, такий; 

В. ніхто, ніщо, ніякий, жоден, ніскільки. 
5. Питання. У якому рядку всі займенники – неозначені? 

А. хтозна-що, з будь-ким, ніщо, ми, ваш; 

Б. хтось, будь на кому, бозна з ким, комусь, що-небудь; 
В. котрий-небудь, казна-чий, ніхто, всякий, хтось. 

6. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Займенники в українській мові мають вісім значеннєвих 
розрядів. 

7. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Займенники української мови співвідносяться з 

іменниками й числівниками. 

8. Тип: відповідність. 

Завдання: До поданих розрядів займенників доберіть відповідний 

рядок прикладів. 
1. Особові А. Кого, якого, чийого 

2. Зворотний Б. Декого, чогось, будь-чого 

3. Присвійні В. Тебе, мене, вас, їх 

4. Вказівні Г. Того, такого, цього 
5. Означальні Ґ. Мого, нашого, їхнього 

6. Питально-відносні Д. Всякого, кожного, жодного 

7. Неозначені Е. Себе 
8. Заперечні Є. Нікого, ніякого, нічийого 

1.  

2.  
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3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9. Тип: заповніть бланк. 

Займенником називають повнозначну частину мови, що ____________ 

10. Тип: заповніть бланк. 

Процес переходу різних частин мови в займенник називається ______  

 

ДІЄСЛОВО  

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь. 
1. Питання. У якому рядку всі дієслова двостанові активні?  

А. зустрічатися  з товаришем, схилитися від печалі, лаштуватися в 

дорогу; 

Б. готувати доповідь, не відвідати хворого, принести води; 
В. дяккувати матері, пишатися сином, урятувати людину. 

2. Питання. У якому рядку всі слова є перехідними?  

А. вирощувати хліб, агітувати виборців, принести запрошення; 
Б. копати город, готувати вечерю, сісти на стілець; 

В. стояти неподалік, сприйняти на віру, телефонувати другові. 

3. Питання. У якому рядку всі дієслівні форми є безособовими?  
А. не пишеться, піклується, працюватиметься, сніжить; 

Б. стоїть, має, щастить, сутеніло,  світатиме; 

В. розвиднилося, не спиться, мрячить, нудить, бракує. 

4. Питання. У якому рядку всі дієслова не вживаються в наказовому 
способі?  

А. пекти, розвиднятися, світати,  витоптати, відв’язати; 

Б. перехотіти, мусити, смеркати, нездужати, світати; 
В. іти, воліти, волокти, провітрити, лихоманити. 

5. Питання. У якому рядку всі форми дієслова є особовими?  

А. схвильований, вечоріти, вірила б, скакало, зважили; 

Б. ходімо, працюй, підклеїш, радять, раджу; 
В. сподіваєшся,  зустрівшись, підживити, поллємо, працюймо. 

6. Питання. У якому рядку всі дієслова належать до I дієвідміни?  

А. молоти, лазити, бігти, стелитися,  белькотати; 
Б. вітати, дружити, прагнути, приголомшити, кохати; 
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В. одужати, колоти, казати, вишити, стати. 

7. Питання. У якому рядку допущено помилку при творенні форм 
наказового способу?  

А. шануймося, кричимо, ріж, хай святиться, відкиньте; 

Б. зберімо, хай заспівають, учи, розкажіть, учітеся; 

В. стережись, відпочинь, копаймо, хай пробачить, несіть.  
8. Питання. У якому рядку всі дієслова парновидові?  

А. вибирати, крикнути, розкидати, застерігати, гарантувати; 

Б. жовтіти, сіяти, прийти, дати, розлити; 
В. приходити, стерти, заспівати, сідати, стабілізувати.  

9. Питання. У якому рядку всі дієприкметники перейшли у 

прикметники?  
А. зрізане волосся, засіяна пшениця, зшите пальто; 

Б. пріле насіння, варена картопля, печений гарбуз; 

В. печена картопля, відкриті двері, написаний лист.  

10. Питання. У якому рядку всі дієприкметники активного стану?  
А. посинілий від холоду, працюючий двигун, всохлий від спраги; 

Б. відпрацьований параграф, запрошена дівчина, прочитана книга; 

В. зів’яле листя, затужавілі стежки, удосконалений текст.  
11. Питання. У якому рядку від усіх п’яти дієслів не можна 

утворити дієприкметники?  

А. дивитися, повертати, нести, бачити, брати; 
Б. шуміти, їсти, крикнути,  бути, сісти; 

В. писати, гріти, говорити,  сідати, вітати.  

12. Питання. У якому рядку всі дієприслівники доконаного виду?  

А. знайшовши, заїхавши, прихилившись, синіючи, відстаючи; 
Б. підписавши, принісши, здригнувшись, піднявши, витерпівши; 

В. нісши, вивівши, ваблячи, стоячи, лежачи.  

13. Питання. Хто із лінгвістів уважає дієприкметник самостійною 
міжчастиномовною категорією з ознаками дієслова й прикметника?  

А. В.В. Виноградов; 

Б. І.Р. Вихованець; 

В. Г.М. Гнатюк.  
14. Питання. Хто із лінгвістів визначає  статус і місце інфінітива 

на основі його вживання у двох функціонально-синтаксичних зонах – 

дієслівній та іменниковій?  
А. В.М. Русанівський; 

Б. І.Р. Вихованець; 

В. В.О. Горпинич.  
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15. Питання. У  якому рядку всі дієслова неповної особової 

парадигми?  
А. воркотати, рипіти, пороситися, гребтися, жевріти; 

Б. гавкати, дзюрчати, телитися, жалити, телефонувати; 

В. іржати, тріщати, спіти, половіти, засміятися.  

16. Тип: істина/хибність. 
Висловлення: Перехід інших частин мови в дієслова – це вербалізація. 

17. Тип: істина/хибність. 

Висловлення: Категорія особи властива формам теперішнього, 
минулого й майбутнього часу дієслів дійсного способу. 

18. Тип: істина/хибність. 

Висловлення: Дієвідмінювання – це зміна форм дієслова за  особами, 
числами, часами, способами, а в минулому часі та в умовному способі 

– також за родами. 

19. Тип: істина/хибність. 

Висловлення: Активні дієприкметники минулого часу творяться від  
основи інфінітива перехідних дієслів доконаного виду за допомогою 

суфікса -л-. 

20. Тип: істина/хибність. 
Висловлення: Від дієслів недоконаного виду дієприслівники із 

суфіксом –вши ( -ши ) не утворюються. 

21. Тип: істина/хибність. 
Висловлення: І.Р. Вихованець називає дієприслівник віддієслівним 

прислівником, оскільки він самостійно не виражає значення часу й  

має„не визначальну” категорію виду транспозиційної природи. 

22. Тип: відповідність. 
Завдання: Установіть відповідність між формами дієслова та  їх 

назвами. 

1. Схаменулася б, стрибав, посіяв би, минало, 
пішла б 

А. Інфінітиви 
 

2. Запалити, хвилюватися, затоплювати, гріти, 

збагнути 

Б. Особові форми 

 

3. Написано, завантажено,  зшито, убито, 
оголошено 

В. Родові форми 
 

4. Сиджу, недобачають, визволімо, віритиму, 

будеш мріяти 

Г. Дієприкметники 

 
5. Зарахувавши, радіючи,  одягнувши,  

шукаючи, віддаляючись 

Д. Дієприслівники 

6. Розквітлий, передплачений,  зляканий, Е. Безособові 
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співаючий, посинілий предикативні форми 

на -но, -то 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

23. Тип: відповідність. 

Завдання: Співвіднесіть граматичні категорії дієслова з тим, як вони 

відображають його семантико-граматичну природу. 
1. Власне-дієслівні категорії А. Категорії виду, часу і способу 

2. Невласне-дієслівні категорії Б. Категорії особи, числа й роду 

1.  

2.  

24. Тип: відповідність. 

Завдання: Співвіднесіть граматичні форми дієслів, ужитих у 

реченнях, з категорією способу. 
1. Якби-то далися орлинії крила, За синім би 

морем милого знайшла (Т. Шевченко). 

А. Дійсний спосіб 

 

2. Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й 

свого не цурайтесь (Т. Шевченко). 

Б. Умовний спосіб 

 
3. В лугах пишається калина, Біжить по 

каменю вода (М. Луків). 

В. Наказовий спосіб 

 

4. Хотіла б я вільною стати у цю хвилину ясну 
(Лея Українка). 

Г. Спонукальний спосіб 
 

5. Пішов би ти, сину, до пана, попросив би 

грошей на відробітки (М. Коцюбинський). 

Д. Бажальний спосіб 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

25. Тип: відповідність. 
Завдання: Установіть відповідність між дієсловами й групами 

реалізації категорії виду. 

1. Зменшити, видужати,  
підмалювати, ділити, доїти 

А. Парновидові дієслова 
 

2. Радіофікувати, діагностувати, Б. Непарновидові ( одно видові ) 
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модернізувати, акредитувати,  

атестувати 

дієслова 

 
3. Грюкотіти, кукурікати, 

спонсорувати, відспівати, 

збюрократіти 

В. Двовидові дієслова 

 

1.  

2.  

3.  

26. Тип: заповніть бланк. 

Висловлення: Категорія часу виражає __________________________ 

27. Тип: заповніть бланк. 

Висловлення: Семантичну структуру категорії виду визначають дві 

протилежні ознаки __________________________________________ 

28. Тип: заповніть бланк. 

Висловлення: Центральність дієслова в системі частин мови 

зумовлена його найбільшим набором морфологічних категорій, серед  

яких розрізняють _____________________________________________ 

29. Тип: заповніть бланк. 

Висловлення: У традиційній граматиці дієприкметник визначають 

здебільшого як форму дієслова, яка _____________________________ 

30. Тип: заповніть бланк. 

Висловлення:  Усі дієслівні форми утворюються або від основи 

інфінітива, або від основи теперішнього (простого майбутнього) 

часу, а саме: _________________________________________________  

 

ПРИСЛІВНИК. СЛОВА КАЕГОРІЇ СТАНУ 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 

1. Питання. У якому рядку всі прислівники – модальні? 

А. сам на сам, краще, по-українському, важко, коли-небудь; 
Б. очевидно, мабуть, по-моєму, по-друге, може; 

В. на жаль, ледве, вниз, потім, перегодя; 

Г. радісно, на щастя, приємно, по-перше, безперечно. 

2. Питання. У якому рядку всі прислівники якісно-означальні? 
А. добре, урочисто, наголо, спокійно, впевнено; 

Б. швидко, мало, спокійно, важко, високо; 

В. мелодійно, дружно, тихо, сухо, голосно; 
Г. наново, близько, розумно, густо, легко. 

3. Питання. У якому рядку всі прислівники – обставинні? 
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А. манівцями, приємно, тоді, далеко, натщесерце; 

Б. згори, морозно, здалеку, гаряче, зовсім; 
В. найкраще, віч-на-віч, вітряно, навколо, безлюдно; 

Г. далеко, нізвідки, додому, кудись, ліворуч. 

4. Питання. У якому рядку містяться слова категорії стану? 

А. приємно, важливо, красиво, дощить, варто; 
Б. по-українськи, відверто, гріх, морозно, страшно; 

В. жаль, морозить, можна, страх, треба; 

Г. вітряно, щедро, прекрасно, необхідно, сумнівно.  
5. Питання. У якому рядку допущено помилку в правописі 

прислівників? 

А. день у день, без кінця-краю, віч-на-віч, не до вподоби, казна-де; 
Б. на зло, зозла, час від часу, без упину, безперестанку; 

В. у стократ, по-друге, як-небудь, рік у рік, навиворіт; 

Г. по двоє, удвох, десь-то, до ладу, на жаль. 

6. Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Першим слова категорії стану виділив в окрему 

частину мови В.Виноградов. 

7. Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Переважна більшість прислівників є вторинними 

утвореннями. 

8. Тип: відповідність. 
Завдання: Установіть відповідність між прислівниками та 

частинами мови, від яких вони утворені. 

1. Потайки, навпомацки, всупереч А. Дієслово 

2. Довкола, загодя, вволю Б. Прикметник 
3. Нашвидку, по-батьківському, вправо В. Іменник 

4. Учетверо, удвох, тричі Г. Числівник 

1.  

2.  

3.  

4.  

9. Тип: заповніть бланк. 

Процес переходу різних частин мови в прислівники називається _____ 
____________________________________________________________ 

10. Тип: заповніть бланк. 

Слова категорії стану в реченні виконують синтаксичну роль _______ 
____________________________________________________________ 
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СЛУЖБОВІ СЛОВА. ВИГУК 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 

1. Питання. За якими критеріями розрізняють службові слова 

(прийменник, сполучник, частку)? 

А. лексичним значенням, морфологічними особливостями; 
Б. різними функціями в реченні; 

В. особливостями морфемного оформлення, синтаксичною роллю; 

Г. граматичними показниками, різними функціями в реченні. 
2. Питання. У якому рядку всі прийменники – складні? 

А. коло, з-поміж, відповідно до, при, за; 

Б. у напрямку до, близько, попід, всупереч, протягом; 
В. з-за, посеред, поміж, побіля, попри; 

Г. у зв’язку з, усередині, понад, перед, край. 

3. Питання. У якому рядку всі прийменники – первинні? 

А. близько, навколо, з, через, од; 
Б. із, за, без, від, до; 

В. між, коло, на, коло, близько; 

Г. при, по, про, ради, задля. 
4. Питання. У яких реченнях слово ЩО є сполучником? 

А. Пам’ятаю, що ходив з бабунею в осінній ліс (М.Кравчук); 

Б. Все, що здобуте кров’ю й потом, у нашій славі ожило (А.Малишко); 
В. І здалося мені, що стрічаю весну (В.Симоненко); 

Г. Я певен, що культуру праці треба виховувати зі шкільної лави 

(З газети); 

ґ) Він забув про весло, що лежало під ногами (Г.Тютюнник). 
5. Питання. У яких реченнях виділені слова є частками? 

А. Оце ж я ніби маю в Італію їхать (Леся Українка); 

Б. Смереки, ніби живі ракети, шугають у чисте небо (І.Цюпа); 
В. Я стаю ніби зовсім меншим (М.Стельмах); 

Г. Тут хлопці почувалися так, неначе вилізли з чорної нори 

(І.Багряний); 

ґ) Вона була неначе вибух у холодній нічній тиші (Б.Лепкий); 
Д. Неначе цвяшок в серце вбитий, оцю Марину я ношу (Т.Шевченко). 

6. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Усі відмінкові форми можуть уживатися з 
прийменниками. 

7. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Вигук – це службова частина мови. 
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8. Тип: відповідність. 

Завдання: Установіть відповідність між словами і їх 
частиномовною належністю. 

1. Між, коло, на, близько А. Вигуки 

2. Щойно, дарма що, аби, якщо. Б. Сполучники 

3. Таки, мов, от, немовби, тільки В. Прийменники 
4. Марш, здоровенькі були, годі вже Г. Частки 

1.  

2.  

3.  

4.  

9. Тип: заповніть бланк. 

Прийменник – це _____________________________________________ 

10. Тип: заповніть бланк. 
Сполучник – це ______________________________________________ 

11. Тип: заповніть бланк. 

Частка – це _________________________________________________ 

12. Тип: заповніть бланк. 

Своєрідність вигуку як мовної одиниці виявляється в ____________  

 

СИНТАКСИС. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СИНТАКСИСУ 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 

1. Питання. Які основні синтаксичні одиниці виділяються в 
сучасному мовознавстві?: 

А. тільки словосполучення; 

Б. тільки речення; 
В. мінімальна синтаксична одиниця, словосполучення й речення; 

Г. словосполучення, речення й текст. 

2. Питання. Що враховується при функціональному аспекті 

дослідження синтаксичних одиниць? 
А. формальна будова синтаксичних одиниць; 

Б. взаємозв’язок формальної будови і значення синтаксичних 

одиниць; 
В. об’єктивно-смисловий зміст речення як відображення явищ 

позамовної дійсності. 

3. Питання. Який із названих засобів не є засобом вираження 
синтаксичних зв’язків? 

А. відмінкові закінчення; 
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Б. смислова підпорядкованість одного компонента іншому; 

В. інтонація; 
Г. порядок слів; 

Д. сполучники й сполучні слова. 

4. Тип: відповідність. 

Завдання: Установіть відповідність між поняттями та їх 
визначеннями 

1.Мінімальна 

синтаксична одиниця 

А. Синтаксична одиниця, що виділяється на 

ґрунті синтаксичного зв’язку або семантико-
синтаксичного відношення 

2. Словосполучення Б. Предикативна синтаксична одиниця, зміст 

якої співвідноситься з дійсністю. 
3. Речення  В. Бінарна синтаксична одиниця, утворена 

шляхом валентних можливостей головного 

слова з метою номінації певної реалії. 

1.  

2.  

3.  

5. Тип: відповідність. 

Завдання: Установіть відповідність між поняттями та їх 
визначеннями. 

1.Предикативний 

зв’язок 

А. Зв'язок синтаксично рівноцінних 

компонентів, що встановлюється між частинами 

складного речення, а також у простому реченні, 
де не має конститутивного значення, оскільки не 

створює нових позицій, а відтворює такі, що вже 

існують. 
2. Підрядний 

зв’язок  

Б. Синтаксичний зв'язок синтаксично 

нерівноправних компонентів у реченні й 

словосполученні 
3. Сурядний 

зв’язок  

В. Поєднує два компоненти, що однаковою 

мірою передбачають один одного. 

1.  

2.  

3.  

6. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Здатність приєднувати до себе лексеми певної 

семантики називається синтаксичним зв’язком. 

7. Тип: істина / хибність. 



 
91 

   

Висловлення: Синтаксис мови – це властиві для конкретних мов 

засоби й правила створення й функціонування мовленнєвих одиниць. 

8. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: З формально-синтаксичного погляду неелементарними 

вважаються прості речення, у яких функціонують однорідні члени 

речення, вставні й вставлені конструкції, відокремлені члени речення, 
звертання, вигуки. 

9. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Семантико-синтаксичні відношення вказують на 
значеннєві стосунки поєднаних певним синтаксичним зв’язком 

синтаксичних одиниць. 

10. Тип: заповніть бланк. 
Синтаксис – це розділ граматики, що вивчає______________________ 

11. Тип: заповніть бланк. 
Основоположником синтаксичної науки вважають _______________ 

____________________________________________________________ 

12. Тип: заповніть бланк. 

Предметом синтаксису в сучасному мовознавстві є _______________ 

13. Тип: заповніть бланк. 
Синтаксис тісно пов'язаний з такими розділами мовознавства: 

____________________________________________________________ 

 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 

1. Питання. У якому рядку допущено помилку при визначенні 
основних ознак словосполучення? 

А. словосполучення є комунікативною одиницею; 

Б. словосполучення є номінативною одиницею; 
В. словосполучення є будівельним матеріалом речення; 

Г. словосполучення будується на основі підрядного зв’язку. 

2. Питання. У якому рядку всі словосполучення є простими? 

А. перший екзамен, знайти спільну мову, віртуозне виконання 
композиції; 

Б. хлопець дав волю ногам, попередня домовленість, радісна зустріч із 

другом; 
В. найбільш важлива зустріч, дівчина із блакитними очима, не любити 

всіма фібрами душі; 

Г. готувати з душею, досягнення інших спортсменів, яскраві барви. 
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3. Питання. У якому рядку між компонентами всіх словосполучень 

встановлюються атрибутивні смислові відношення? 

А. розділ книги, розпорядження ректора, сукня в клітинку; 

Б. чарівні звуки, кава по-арабськи, зустріч з другом; 

В. староста групи, перебувати у відряджені, старовинний годинник; 

Г. перевірка відвідування, смачна страва, зграя птахів. 
4. Питання. У якому рядку між компонентами всіх словосполучень 

встановлюються об’єктні смислові відношення? 

А. пофарбувати дах, захисник кордону, вироби з дерева; 
Б. замовляти обід, спілкуватися із колегами, схвалити остаточно; 

В. здібний до танців, наказ командира, вирощувати квіти; 

Г. запросити танцювати, шкодувати за минулим, сильний духом. 
5. Питання. У якому рядку між компонентами усіх словосполучень 

встановлюються обставинні смислові відношення? 

А. набагато кращий, міцно триматися, мріяти про майбутнє; 

Б. повернутися через тиждень, їхати лісом, приїхати відпочити; 
В. бігти навпростець, милуватися лісом, стояти струнко; 

Г. відповідати точно, читати повільно, логічна розповідь. 

Тип: відповідність. 
6.Завдання: Співвіднесіть ознаки словосполучень. 

1. Спідниця в клітинку А. ад’єктивне, смислові відношення – 

обставинні, зв'язок – власне прилягання 
2. Дорога праворуч Б. субстантивне, смислові відношення – 

атрибутивні, зв'язок – відмінкове 

прилягання 

3. Здатний на подвиг В. ад’єктивне, смислові відношення – 
об’єктні, зв'язок –  сильне опосередковане 

керування 

4. Надзвичайно 
сумлінний 

Г. субстантивне, смислові відношення – 
атрибутивні, зв'язок – власне прилягання 

1.  

2.  

3.  

4.  

7.Завдання: Співвіднесіть ознаки словосполучень. 

1. Безмежний 

простір 

А. субстантивне, смислові відношення – об’єктні, 

зв'язок – сильне безпосереднє керування 
2. Виконано 

студентами 

Б. субстантивне, смислові відношення – 

атрибутивні, зв'язок – повне узгодження 
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3. Вишивання 

рушника 

В. вербальне, смислові відношення – суб’єктні, 

зв'язок – слабке керування 
4. Слухаючи 

пісню 

Г. вербальне, смислові відношення – об’єктні, 

зв'язок – сильне безпосереднє  керування 

1.  

2.  

3.  

4.  

8. Завдання: Співвіднесіть ознаки словосполучень. 

1. Накреслити на 
папері 

А. субстантивне, смислові відношення – 
атрибутивні, синтаксичний зв'язок – відмінкове 

прилягання 

2. Мрія навчатися Б. субстантивне, смислові відношення – 

атрибутивні, зв'язок – власне прилягання 
3. Сумніватися в 

надійності 

В. вербальне, смислові відношення – об’єктні, 

зв'язок – сильне опосередковане керування 

4. Будинок із 
цегли 

Г. вербальне, смислові відношення – об’єктні, 
зв'язок – слабке опосередковане керування 

1.  

2.  

3.  

4.  

9. Завдання: Співвіднесіть ознаки словосполучень. 

1. Спогади вчителя А. вербальне, смислові відношення – обставинні, 

зв'язок – слабке керування 
2. Залишити на 

згадку 

Б. субстантивне, смислові відношення – 

атрибутивні, зв'язок – повне узгодження 

3. Мої сподівання  В. субстантивне, смислові відношення – 

атрибутивні, зв'язок – відмінкове прилягання 
4.Випуск газети Г. субстантивне, смислові відношення – 

об’єктні, зв'язок – сильне безпосереднє 

керування 

1.  

2.  

3.  

4.  

10. Завдання: Співвіднесіть типи синтаксичного зв’язку, що 
встановлюється у сполученнях слів. 

1.Батько повернувся сумний А. координація 
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2.Дівчина відповідає Б. тяжіння 

3.Я відпочиваю В. аналог узгодження 
4.Ми за звільнення Г. співположення 

1.  

2.  

3.  

4.  

11.Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Словосполучення є номінативною одиницею, будується 

на основі підрядного зв’язку, є будівельним матеріалом речення. 

12.Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Керування – це такий спосіб підрядного зв’язку, при 

якому залежне слово, що є незмінною частиною мови, свою 

залежність від головного виражає лише змістом та місце 
розташуванням. 

13.Тип: істина / хибність. 

Висловлення: У вербальних (дієслівних) словосполученнях головне 
слово виражається тільки інфінітивом та особовими формами 

дієслова. 

14.Тип: істина / хибність. 
Висловлення: До сполучень слів відносяться: сполучення підмета й 

присудка; сполучення відокремленого члена речення й слова, до якого 

він відноситься; сполучення однорідних членів речення.  

15.Тип: заповніть бланк. 
Словосполучення – це _________________________________________ 

16.Тип: заповніть бланк. 

Синтаксично зв’язаними (нечленованими) є словосполучення ________ 

17.Тип: заповніть бланк. 

Автором монографічного дослідження, присвяченого проблемам 

словосполучення в сучасній українській мові, є _____________________  

 

РЕЧЕННЯ 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 
1. Питання. У якому рядку  вказано функцію, не властиву реченню? 

А. інформативна; 

Б. номінативна; 
В. мислеутворююча; 

Г. комунікативна. 
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2. Питання. До якого типу односкладних відноситься дане речення: 

Мусимо сьогодні повернутися до засадничої думки О.Потебні про 

змішування різних етнолінгвальних систем як духовної руйнації й 

розмивання глибинних структур нашого менталітету (Р.Кісь)? 

А. означено-особове; 

Б.неозначено-особове; 
В.узагальнено-особове; 

Г.безособове. 

3. Питання. Яке серед поданих речень не є безособовим? 
А. Темно... Холодно… Страшно…(М.Ольжич). 

Б. Куди мені діватись? Де помочі шукати? Кого просити? 

(І.Котляревський). 
В. Мені дуже добре з тобою(М.Ольжич). 

Г. Смоктало під грудьми від холоду (З.Тулуб). 

4. Питання. У якому рядку представлене односкладне речення? 

А. У кохання свої закони. І своє беззаконня теж. 
Б. Мелодії кохання – найніжніші. 

В. Осінь туманна тепер за двором. 

Г. Берег Атлантики. Дюна Піла (З тв. В.Калашника). 
5.Питання. У якому рядку  представлене двоскладне речення? 

А. Мені тісно в цій кімнаті. 

Б. Чекання…Страшне, болюче чекання… 
В. Дослуховуюсь до кожного кроку в коридорі. 

Г. Вітер морозний, обпалюючий, страшний (З тв. М.Ольжича). 

6. Питання. У якому рядку представлене неповне речення? 

А. Нема кінця, а є лише початок. 
Б. У кохання свої закони. 

В. Ці ручаї – зимові сльози Чи сльози радощів весни?  

Г. Співомовно волю відкричали І шукаєм світлячки в імлі (З тв. 
В.Калашника). 

Тип: відповідність. 

7. Завдання: Установіть відповідність між реченнями та їх типами 

1. Власне питальне А. А чи не дали б ви нам трошки солі? 
(А.Головко); 

2. Питально-спонукальне Б. Може, я й справді мудрішати став? 

(Б.Олійник); 
3. Питально-риторичне В. Пам’ятаєш історію, яку ти розповідав, 

коли ми познайомилися? (Є.Гуцало). 

1.  
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2.  

3.  

8. Завдання: Установіть відповідність між різновидами  
односкладних номінативних речень.  

1. Буттєве  А. Яке ж бо щастя! 

2. Вказівне  Б. Простора площа, ратуша, монастир, дві 
церкви – православна й католицька (З кн.). 

3. Оцінне В. Ось моє слово бентежне! (І.Палюшок). 

1.  

2.  

3.  

4.  

9.Завдання: Установіть відповідність між односкладними реченнями 

та їх типами  

1. Інфінітивне  А. Хочу впасти у житі, наземне буття 
переживши (В.Калашник).  

2. Означено-особове Б. І, здається, душі більш нічого не треба 

(В.Калашник). 
3. Безособове  В. Отак би й нам почати все спочатку… 

(В.Калашник). 

4. Узагальнено-особове  Г. Недобрих, безсердечних людей 
наділяють у нас епітетом «черствий» 

(Р.Зорівчак). 

5. Номінативне  Д. …Як життя проведеш, так воно і 

промине (В.Калашник). 

1.  

2.  

3.  

4.  

10.Завдання: Установіть відповідність між реченнями та їх типами  

1.Контекстуальне  А. А під небом – смарагдова розкіш Едему в 

самоцвітах роси… (Г.Тарасюк) 

2.Ситуативне  Б.  – Куди? – До батьків. – Подарунки? – Так. 
У мами день народження. 

3.Еліптичне  В. Несла з собою степу вічну думу, Повиту 

гіркотою полину, Веселу вдачу в ореолі 
суму, душі й бандури золоту струну 

(В.Калашник). 

1.  
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2.  

3.  

4.  

11.Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Кожне речення є судженням, і не кожне судження є 

реченням. 

12.Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Модальність – функціонально-семантична категорія, 

яка виражає різні типи висловлювання до дійсності, а також різні 

види суб’єктивної кваліфікації повідомлюваного. 

13.Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Односкладними називаються речення, у яких відсутній 

один з головних членів речення. 

14.Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Вперше тезу про те, що в односкладних реченнях слід 

визначати головний член речення, який формально ототожнюється з 

підметом чи присудком, висунув М.І.Греч. 

15.Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Поширеними називаються речення, у яких, окрім 

головних членів, наявні будь-які  другорядні, а також вставні або 
вставлені конструкції, звертання. 

16.Тип: істина / хибність. 

Висловлення: При прямому порядку слів у реченні прямий додаток 

має розташовуватися після присудка; узгоджене означення  - перед 
означуваним словом; неузгоджене означення – після означуваного 

слова, обставини способу дії – перед присудком. 

17.Тип: заповніть бланк. 
Речення – це _________________________________________________ 

18. Тип: заповніть бланк. 

Предикативність – це синтаксична категорія, яка ________________ 

19. Тип: заповніть бланк. 

Заперечними називаються речення, у яких ________________________  

20. Тип: заповніть бланк. 

Неповними називаються речення, у яких _________________________  
 

ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 
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1. Питання. У якому рядку  представлене речення із простим 

підметом? 

А. Всі вони [фільми] розкривають пристрасть душі Лариси Шепітько, 

вихлюпують одним подихом і поривом, нестримною жагою виповісти 

правду (З журн.); 

Б. …Зграя круків ворожої орди навіки в ночі розлетиться… 
(П.Усенко); 

В. Сім кіномистецьких шедеврів гідно представили минулого Україну 

на міжнародних кінофестивалях (З журн.); 
Г. За горами і за морем «Мир народам!» – чути всюди (П.Усенко). 

2. Питання. У якому рядку представлене речення із складеним 

підметом? 

А. Хочу десь за голубою, за небесною габою я з тобою, милий, буть 

(П.Усенко); 

Б. На конференції, в очікуванні звинувачень, Віра і Бела радились 

щодо можливості розпочати спільний художній проект (В.Лісовий); 
В. Україна з Росією нарешті досягли домовленості у питанні 

газопостачання (З журн.); 

Г. Англія і Франція, Іспанія й Португалія, Канада й Індія були вражені 
співом хлопчиків з хору при Академічній чоловічій капелі імені Левка 

Ревуцького (З журн.). 

3. Питання. Яку синтаксичну функцію виконує слово по дорозі у 
реченні: Йшла вперше Україна по дорозі У глибину епох і вічних 

зльотів – Йшла за труною сина і пророка (І.Драч)? 
А. прямого додатка; 

Б. обставини місця; 
В. обставини способу дії; 

Г. непрямого додатка. 

4. Питання. Яку синтаксичну функцію виконує слово Маятником у 
реченні: Над штормом, над шабельним зблиском, над леготом 

теплим в житах Гойдається вічна колиска Маятником Життя 
(Б.Олійник)? 

А. прямого додатка; 
Б. обставини способу дії; 

В. непрямого додатка; 

Г. частини складеного присудка. 
5. Питання. Яку синтаксичну функцію виконує слово на небі в реченні 

Мені наснились зорі в небі (І.Палюшок)? 

А. обставини місця; 



 
99 

   

Б. частини складеного присудка; 

В. узгодженого означення; 
Г. неузгодженого означення. 

6. Питання. Яку синтаксичну функцію виконує слово жінка у реченні 

Роль жінок у моєму житті виняткова, бо доля присудила мені 

жити в жіночому сімейному оточенні (В.Шевчук)? 

А. прямого додатка; 

Б. неузгодженого означення; 

В. непрямого додатка; 
Г. є частиною складеного підмета. 

7. Питання. Яку синтаксичну функцію виконує фразеологізм на всі 

чотири сторони у реченні: Дороги йшли на всі чотири сторони: Ті 

– на Олімп, а інші – в чорнозем… (Б.Олійник)? 

А. обставини способу дії; 

Б.обставини місця; 

В. обставини мети; 
Г. додатка. 

8. Питання. Яку синтаксичну функцію виконує слово білі у реченні 

Зараз липи білі і люди – теж (Є.Гуцало). 
А. частини складеного іменного присудка; 

Б. узгодженого означення; 

В. частини складеного підмета; 
Г. неузгодженого означення. 

Тип: відповідність. 

9.Завдання: Установіть відповідність між типами присудків. 

1.Простий А. Він сидів на ліжку мовчазний і 
згорблений, дивився у вікно, за яким уже 

сутеніло… (В.Шкляр) 

2.Складений іменний Б. Кожна пісня у виконанні Ніни Матвієнко 
є радісним відкриттям для слухача, 

осанною, усвідомленням своєї національної 

самобутності й неповторності (З журн.). 

3.Складений дієслівний  В. Так же буде поле, як тепер, синіти… 
(В.Сосюра). 

4.Складний  Г. За життя гетьмана Данила Апостола у 

Сорочинському храмі почали створювати 
грандіозний іконостас (Л.Таран). 

1.  

2.  



 
100 

   

3.  

4.  

10. Завдання: Установіть відповідність між типами присудків. 
1.Простий А. Зрозуміти мене ти змогла, Україно, мою 

мову гортанну з волзької далини 

(А.Акмаєв). 
2.Складений іменний Б. …Сподіваюся, ти не прийшов ділити зі 

мною знайдений скарб (Ю.Мушкетик). 

3.Складений дієслівний В. А Йвасьо … жалюгідний поплентався у 

сусідню кімнату, до свого ліжка 
(Г.Тарасюк). 

4.Складний  Г. Один із паперових мішків у нього був 

наповнений керамічними свистунцями-
пташечками, створеними майстрами 

гончарної справи (А.Шевчук). 

1.  

2.  

3.  

4.  

11. Завдання: Установіть відповідність між синтаксичними 

функціями інфінітивів у ререченні. 
1.Простий присудок А. Страшно безсило-малим Чути себе перед 

смертю (Б.Олійник). 

2.Частина складеного 

дієслівного присудка 

Б. Краще померти стоячи, ніж на колінах 

жити! (Б.Олійник). 
3.Додаток В. Сто вітрів мій вік запріг Сиву хату 

розхитати (І.Драч). 

4.Означення Г. Ну хіба ж можна не любити молодість? 
(Є.Гуцало). 

5.Обставина Д. Окрилені можливістю відновити 

скульптурний шедевр та працювати у 
чудовому дорогоцінному матеріалі, молоді 

скульптори вклали весь свій талант у проект 

(З журн.). 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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12.Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Члени речення – це структурно-семантичні 
компоненти речення, виражені повнозначними частинами мови або 

словосполученнями. 

13.Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Предикативна основа двоскладного речення 
формується не тільки головними членами речення, а й додатком і 

обставиною, що входять в групу присудка. 

14.Тип: істина / хибність. 
Висловлення:  Підмет – це головний член речення, який вказує на 

об’єкт, на який спрямована дія. 

15.Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Присудки, виражені фразеологізмами й вигуками типу 

бух, клац тощо, відносяться до складених дієслівних. 

16.Тип: заповніть бланк. 

Головними називаються члени речення, які _______________________ 

17.Тип: заповніть бланк. 

Простий підмет виражається _________________________________ 

18.Тип: заповніть бланк. 
Додатком називається другорядний член речення, що позначає 

____________________________________________________________

19.Тип: заповніть бланк. 
Означенням називається другорядний член речення, що позначає 

____________________________________________________________ 

20.Тип: заповніть бланк. 

Обставиною називається другорядний член речення, що позначає 
____________________________________________________________ 

 

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 

1. Питання. У якому реченні допущено помилку у вживанні 

розділових знаків між узагальнюючим словом і другорядними членами 
речення? 

А. У густій мряці, білій, як молоко, все пропадало: небо, гори, ліси, 

пастухи (М.Коцюбинський). 
Б. Жито, пшениця й овес – усе разом поспіло й присохло (І.Нечуй-

Левицький). 
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В. Ні розважлива княгиня Гризельда, ні двірські веселощі, на паради й 

гарцювання улюблених княжих гусарів – ніщо не веселило його 
ясновельможної княжої милості (Я.Качура). 

Г. Оце тут із дерева виробляють усяку всячину: і вози, і колеса, 

Мемель всяку, вікна, все, все, що потрібне чи в хаті, чи в полі (Панас 

Мирний). 
2. Питання. У якому реченні допущено помилку у вживанні 

розділових знаків між однорідними членами речення? 

А. Сердитий наглядач хоч і накричав, але не турбував (І.Багряний). 
Б. Оживилася музика крапель, сумних і веселих, лінивих і жвавих, 

глухих і дзвінких (М.Коцюбинський). 

В. Мав я й шаблю, і рушницю ще й дівчину-чарівницю! (Я.Щоголів).  
Г. Ні з сього ні з того він накинувся на Сірка й почав його тріпати 

(О.Баранчук). 

3. Питання. В якому рядку слово може не є вставним (розділові 

знаки пропущено)? 
А. Місце для обителі вибрали гарне, може тому й назвали гірку-острів 

Красною, тобто красивою (З кн..). 

Б. Може саме тому вони з такою охотою служили у козацькому 
війську і тоді, коли його очолив гетьман Іван Свірговський 

(В.Замлинський). 

В. Може статися так, що невдовзі чудова пам’ятка архітектури зникне 
(З кн.). 

Г. коли буду я навіть сивою, і життя маоє буде мрякою, я для тебе 

буду красивою, а для когось може ніякою (Л.Костенко). 

4. Питання. У якому рядку представлене речення з неоднорідними 
означеннями (розділові знаки пропущено)? 

А. Високий плечистий ясноокий Микола не здавався хворим (М.Ткач). 

Б. І ми запалили великі смерекові запашні лапи, і обкурили свою 
хижку (Г.Тарасюк). 

В. Софія впустила корбу і злякано дивилася на прозору як з місячного 

сяйва зіткану дівчинку на картині (Г.Тарасюк). 

Г. Компактне гарне суто середньоземноморське за духом місто (З кн). 
5. Питання. У якому рядку представлена схема однорідних членів 

речення, що представлені у реченні Молдавани і болгари, росіяни і 

греки, українці і вірмени, німці і євреї вважають Білгород своєю 

батьківщиною (З кн..)? 

А. ○ і ○, ○ і ○, ○ і ○, ○ і ○ 

Б. ○, і ○, і○, і ○, 
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В. ○, ○, ○, ○ 

Г. і○ і ○, ○ і ○, ○ і ○, ○ і ○ 

Тип: відповідність. 

6.Завдання: Установіть відповідність між однорідними членами 

речення та смисловими відношеннями, що встановлюються між ними 

1. Єднальні А. За віком Балаклава старша не лише за 
свого сусіда, але й за його попередника 

Херсонес (З кн.). 

2.Зіставно-
протиставні 

Б. Земля дорожча і від платини і від золота 
(Нар. тв.). 

3. Розділові В. Генріх відмовив посланцям Івони, та ще й 

оголосив про те, що не дозволяє брати участь 
у війні з Туреччиною (В.Замлинський). 

4. Приєднувальні Г. Не то сон, не то забуття склепляло повіки 

(М.Коцюбинський). 

5.Градаційні Д. Мудрість предків великою мірою 
допоможе усвідомити себе не сиднями, а 

господарями на власній землі (Н. Міщенко). 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

7. Завдання: Установіть відповідність між типами відокремлених 
членів та реченнями, в яких вони уживаються.  

1. Відокремлений 

додаток 

А. Свавільний і жорстокий, він  став 

найнеприємнішою постаттю старовинного 
роду (З кн..). 

2.Відокремлене 

узгоджене означення 

Б. На березі, ліворуч протоки лівої, стояло 

на Дунаєм місто Ізмаїл (З кн..). 

3.Відокремлене 
узгоджене означення 

В. Тут є все найкраще, чим пишається 
Одеса, окрім її староімператорського 

пафосу. 

4.Відокремлена 
прикладка 

Г.Чорний від злості, що несподівано 
охопила його скаженим вогнем, полковник 

викидав слова, ніби вистрілював у 

невідомого ворога… (Г.Тарасюк). 

5.Відокремлена 
обставина 

Д. Саме чарівність і авантюризм й 
допомогли Марійці Закревській – майбутній 
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Мурі Брудберг, не загубитися в історичних 

бурях й прожити довге життя (З кн.). 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

8. Тип: відповідність. 

Завдання: Установіть відповідність між вставними словами та їх 

типами.  
1. Хвалити Бога, чого доброго, грішним 

ділом, як на зло, нівроку 

А. Виражають оцінку 

вірогідності 

повідомлюваного 
2. Між іншим, головним чином, коротко 

кажучи, зрештою, виходить 

Б. Виражають почуття 

людини 

3. Слово честі, авжеж, природно, 
трапляється, по суті. 

В. Вказують на джерело 
повідомлення 

4.Бачиш, зрозумійте, даруйте на слові, 

уяви собі. 

Г. Вказують на зв'язок 

думок 

5.Як на мене, бачу, на думку такого-то, 
мовляв, за розрахунками когось. 

Д. Активізують увагу 
співрозмовника 

1.  

2.  

3.  

4.  

9. Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Просте речення ускладнюється тільки однорідними 

членами речення й відокремленими членами речення 

10.Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Звертання є ускладнюючим компонентом речення й 

позначає адресат висловлювання. 

11. Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Звертання у формі називного відмінка є унормованим.   

12. Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Слова навіть, адже, принаймні, майже, за традицією 

виконують функцію вставних слів, якщо вони розташовані на 

початку речення. 
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13.Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Слова а втім, щоправда, отже завжди є вставними. 

14.Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Відокремлюватися може будь-який член речення: і 

головний, і другорядний. 

15.Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Відокремлення члена речення залежить від його місця в 

речення, від способу його вираження й смислового навантаження. 

16.Тип: заповніть бланк. 
Однорідними називаються члени речення, які ____________________ 

17.Тип: заповніть бланк. 

Тире перед узагальнюючим словом вживається за умови, якщо ______ 
____________________________________________________________ 

18.Тип: заповніть бланк. 

Відокремленим уточнювальним називається такий член речення, який 

____________________________________________________________ 

19.Тип: заповніть бланк. 

У реченні Польний гетьман Польщі, відчайдушний рубака, він був 

одним з найосвіченіших людей свого часу (З кн.) другорядний член 
відокремлюється тому, що ____________________________________ 

20. Тип: заповніть бланк. 

У реченні А він, могутній, чинить опір, співає те, що кров летиь! 

(Л.Костенко) другорядний член відокремлюється тому, що 

____________________________________________________________

21.Тип: заповніть бланк. 

У реченні Двометрового зросту, козацький син швидко просувався 

по службі (З кн..) другорядний член відокремлюється тому, що 

____________________________________________________________

22.Тип: заповніть бланк. 
У реченні Дитям їхнім стала Миколина хвороба, жорстока, 

егоїстична (Г.Тарасюк) другорядний член відокремлюється тому, що 

____________________________________________________________ 

23.Тип: заповніть бланк. 
У реченні Будучи першим спільним виступом селянства, козацтва і 

міських низів, повстання під проводом Северина Наливайка було 

важливою віхою в історії українського народу (В.Замлинський). 
другорядний член відокремлюється тому, що ____________________  

 

 



 
106 

   

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 

1. Питання. У якому рядку визначено тип смислових відношень, що 

встановлюються між частинами складносурядного речення Десь 

жде на роси жінка молода, а під возом чеше коси степова біда 
(А.Малишко)? 

А. послідовність дій, явищ тощо; 

Б. зіставні; 
В. протиставні; 

Г. одночасності дій, явищ тощо. 

2. Питання. У якому рядку визначено тип смислових відношень, що 
встановлюються між частинами складносурядного речення Чи то 

мені здається, чи то справді свист тихшає? (М.Коцюбинський)? 

А. взаємовиключення явищ; 

Б. чергування подій, явищ тощо; 
В. одночасність подій, явищ; 

Г. перелічувальні. 

3. Питання. Позначте рядок, у якому визначено тип 
складнопідрядного речення: Там, де річки глибокої вигин сині верби 

гойда у воді, я увечері вийшов на вигін проводжати літа молоді 
(І.Світличний): 
А. обставинне місця; 

Б. займенниково-співвідносне; 

В. з’ясувально-об’єктне;  

Г. обставинне супровідне. 
4. Питання. У якому рядку представлене складнопідрядне речення із 

з’ясувально-об’єктною підрядною частиною? 

А. Завдання лікаря – досконало вивчити організм хворого, аби 
оптимально використати природні ліки, їхню величезну силу 

(О.Горбачук). 

Б. Треба бути готовим, щоб на руїнах створити нову, велику, міцну і 

багату Україну (С.Петлюра); 
В. Незліченні дороги Ніни Матвієнко завжди повертали до 

батьківської оселі, щоб почути материнське слово і пісню, як молитву 

(З журн.); 
Г. Нашими виробниками все було зроблено для того, щоб потрапити 

на світовий ринок машинобудування (З журн.). 
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5.Питання. У якому рядку визначено тип складнопідрядного речення 

Валерій Марченко за будь-яких обставин, хоч би як не було складно 
і важко, намагається бути оптимістом (О.Рарицький)? 

А. обставинне допусту; 

Б. супровідне; 

В. обставинне умови; 
Г. обставинне причини. 

6.Питання.У якому рядку, слово що є сполучним слово?  

А. Пригадую, що саме колядки і щедрівки відкривали нам особливості 
світобачення наших мудрих предків (В.Коротя-Ковальська); 

Б. Жуль Ренан стверджував, що його книги – це листи до самого себе 

(О.Зінькевич); 
В. Вони не могли вгамуватися, що Трипільська цивілізація за віком 

старша за шумерів, хозарів, єгиптян… (В.Коваленко); 

Г. Ніколи та людина, що має ясне й свіже сприймання світу, не може 

бути злочинцем (Т.Осьмачка). 
7. Питання. У якому рядку, слово як є сполучником? 

А. Тут важливо, як знайдено спосіб належним чином пошанувати 

великого будівничого храмів і патріота своєї землі Івана Мазепу (З 
журн.); 

Б. Дивно часом, як за римою люди не бачать вірша (М.Бажан); 

В. Як не буде птахів, то і людське серце стане черствим (М.Стельмах); 
Г. Мені вже байдуже, як ти до мене ставишся (М.Ночовний). 

8. Питання. У якому рядку, слово коли є сполучним словом? 

А. Коли у мене справді покликання лікаря, то цим я завдячую 

передусім мамі, що з дитинства якимось особливим чуттям угадала 
мій потяг до зцілення людей від недуг (О.Горбачук). 

Б. Василько пригадав час, коли йому так хотілося побігти за село і 

подивитися веселе крайнебо (О.Слісаренко); 
В. Коли природа і мистецтво разом задумують створити якийсь твір, 

то він лише доповнить справжній талант (В.Коротя-Ковальська); 

Г. Коли б це було вичерпно так, я з радістю прийняв би від тебе 

скільки завгодно ляпасів… (Г.Довнар). 
9. Питання. У якому рядку представлене речення, смислові 

відношення якого виражаються такими засобами: видо-часовими 

формами дієслів-присудків, порядком розташування 

предикативних частин, прислівниками, займенником,  

інтонацією? 



 
108 

   

А. Був завод, тепер комбінат, наступного ж року починаємо будувати 

новітній велет (Г.Довнар); 
Б. Пригадується: в один із сонячних весняних днів по битій дорозі 

вулиці хурою їхав тиндник (А.Шевчук); 

В. Спершу Марина побачила довгу пряму дорогу, потім на тій дорозі 

угледіла його (В.Шкляр); 
Г. Тоді, за Олега тривожних часів, усобиць насіння зійшло на Русі, у 

чварах у княжих в лиху ту годину скорочувавсь вік у простої людини 

(Л.Стрельник). 
10. Питання. У якому рядку представлене речення, смислові 

відношення якого виражаються такими засобами: видо-часовими 

формами дієслів-присудків, порядком розташування 

предикативних частин, інтонацією, анафоричним словом? 

А. Склалася така ситуація: будь-який критичний матеріал в пресі 

розцінюється як приниження честі й гідності (В. Лизарчук); 

Б. Переступивши поріг університету, відразу розумієш: колектив 
закладу живе повнокровним життям (А.Климов); 

В. Весною сій – восени збереш (Нар. тв.) 

Г. Довго ніч згасає після бурі, день зоря засвічує сумна, довго темрява 
вкрива поля похмурі, довго солов’їна пісня засина (Л. Стрельник). 

11. Питання. У якому рядку визначено тип смислових відношень, що 

встановлюються між предикативними частинами безсполучникового 
речення З джерел ми горя випили доволі – Хай клятий ворог ним 

насититься тепер (М.Стельмах)? 

А. умовно-наслідкові; 

Б. причиново-наслідкові; 
В. часова послідовність дії; 

Г. зіставлення. 

12. Питання У якому рядку визначено тип смислових відношень, що 
встановлюються між предикативними частинами безсполучникового 

речення Серед професорів, викладачів, аспірантів і студентів 

нашого університету створилася не просто ділова атмосфера: усі 

вони творчо співпрацюють (А.Климов)? 
А. пояснення; 

Б. з’ясувальне; 

В. поширювально-приєднувальне; 
Г. зіставлення. 

13. Питання. У якому рядку представлено схему, що  відповідає 

реченню: Якби Лев заволодів ще й Володимирською волостю, це 
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могло б призвести до відкритої громадянської війни в краї, бо 

надто далеко зайшли по смерті Данила і стали невідворотними 

процеси роздробленості, надто сильною знову зробилася земельна 

аристократія, щоб покірно підставляти шию під руку жорстокого 

й підступного Лева (З кн.)? 

А. Якби (…), […], бо (…), (…), щоб (…). 
Б. Якби (…), […], бо (…), […], щоб (…). 

Г. (Якби …), […], бо (…), (…), щоб (…). 

14. Питання. У якому рядку представлено схему, що  відповідає 
реченню: Коли польський король Сигізмунд звернувся до хана 

Менглі-Гірея із запитанням, чому, перебуваючи у мирних 

стосунках з Польщею, він дозволив своїм людям плюндрувати 

польські землі, той відповів, що це зроблено без його відома людьми, 

яких не може утримати в покорі (В.Замлинський)? 

А. (Коли …), чому (…),   […], що  (…),   (яких…); 

Б. Коли (…), чому (…),    […],    (що …),    (яких…); 
В. Коли (…), чому […], […], що (…),    (яких…); 

Г. Коли (…), чому (…),   […], що (…),      яких (…). 

15.Питання. У якому рядку представлено схему, що відповідає 
реченню Та йому заздалегідь було відомо, що той похід не може 

відбутися: ці країни були роз’єднані, загрузли в міжусобицях, ще й 

були занадто слабосилі, щоб відважитися виступити проти 
татар (З кн.)? 

А. […],  що (…): […], щоб (…); 

Б. […], що (…): […], […], […] щоб (…); 

В. […], що (…): […], щоб (…); 
Г. […],(що…): […], щоб (…). 

Тип: відповідність. 

16. Завдання: Установіть відповідність між кількістю 
предикативних частин і реченнями. 

1.Сім  А. Поринаючи в цю музичну стихію, слухач немов 

опиняється в центрі акустичного простору, де дихає 

світ, сповнений вібрацій і світла, де зав’язуються і 
тягнуться павутинки прекрасних мелодій, уриваються 

й зав’язуються їх нові нитки (О.Зінькевич). 

2.П’ять  Б. Особливою пишнотою виділяється бальна зала: 
стіни прикрашені барельєфами на античні теми, легкі 

колони підтримують балкон для музикантів, а 

величезні скляні двері відчиняються в сад, що колись 



 
110 

   

вражав красою, і щоб його оглянути, мусили їхати 

кінним екіпажем (З кн.). 
3.Чотири  В. Достеменно відомо, що вперше про місто Тульчин 

написав польський історик Яблоновський у 1607 році, 

однак історики впевнені, що поселення існувало вже в 

ХІV столітті, але під іншою назвою – Нестервар 
(З кн.). 

4.Три  Г. Шкода, що нічого не залишилось від парку, але у 

Хорошого є своєрідний пам’ятник – всесвітньовідома 
Софіївка, на зведення котрої пані Потоцьку надихнув 

уже не існуючий тульчинський парк (З кн..). 

1.  

2.  

3.  

4.  

17.Завдання: Установіть відповідність між складносурядними 

реченнями та смисловими відношеннями, що встановлюються між 
предикативними частинами.  

1.Протиставні  А. На подвір’ї – запашні квіти й метушливі 

бджоли, а тому храм живий (З кн.). 
2.Причиново-наслідкові  Б. На початку ХІІІ століття Синівські 

відремонтували фортецю, а потім 

господарі перенесли сюди зі Львова 

арсенал (З кн.). 
3.Відношення 

чергування подій  

В. Ці квіти ніхто не садив, але вони 

квітнуть й трави буяють (З кн.). 

4.Послідовності дії Г.  То з Хортиці козацько-московська армія 
готувалася завойовувати турецьке 

Причорномор’я, то рили вони тут 

ретраншементи для оборони від 

бусурменів (З кн.). 
5.Зіставні Д. Бердянськ можна обійти за годину, а 

милуватися ним, неспішно гуляючи, – усе 

життя (З кн.). 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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18.Завдання: Установіть відповідність між складнопідрядними 

реченнями та їх типами. 
1.Присубстантивно-

атрибутивне 

А. Поневіряння водили її від Волги до 

Самаркандута Мекки, аж поки 1437 року 

вона упокоїлася тут, у мавзолеї Кирк-Єр (З 

кн.). 
2.З’ясувально-об’єктне  Б. Те, що було нам співучим, ясним, хай іще 

дужче ясніє другим, ранком співається, днем 

наливається, в добрім здоров’ї, в науках 
кохається (П.Усенко). 

3. Займенниково-

співвідносне 

В. Навіть зараз, блукаючи багнистими 

землями навколо Пляшівки, відчуваєш, якою 
масштабною була та битва біля 

непримітного волинського містечка (З кн.). 

4. Обставинне Г. Росте й досі так звана Князівська ялинова 

алея, де темно-зелена хвоя огортає 
подорожнього сутінковим настроєм (З кн.). 

1.  

2.  

3.  

4.  

19.Завдання: Установіть відповідність між складнопідрядними 

реченнями та їх типами. 

1. Обставинне умови А. Мабуть, саме тоді в Батурині почалася 
історія кохання Мотрі Кочубеївни й сивого 

гетьмана, про що у поемі «Полтава» 

написав О.Пушкін (З кн.). 
2.Обставинне мети Б. Церква Дванадцяти Апостолів вдало 

маскує свій чималенький вік і завдяки 

прибудованому класицистичному портику 

виглядає юно, наче з’явилася у ХІХ столітті 
(З кн..). 

3.Обставинне 

супровідне 

В. Хоч план раннього Бердянська 

накреслили одеські архітектори, забудували 
його пізніше здебільшого італійці (З кн..). 

4.Обставинне 

допустове 

Г. Якщо зовнішні стіни замку ще міцні, то 

про існування внутрішніх будівель 
розповідають лише документальні пам’ятки 

(З кн.). 
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5.Обставинне 

порівняльне 

Д. В біле місто на Дністрі приїздять тисячі 

туристів, щоб подивитись на одну з 
найпотужніших цитаделей світу (З кн..). 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

20.Завдання: Установіть відповідність між безсполучниковими 

реченнями та їх типами. 

1.Речення з 
протиставними 

відношеннями 

А. Нехай же не ображаються добрі люди – 
не до розмов мені зараз, не до балачок 

(М.Тютюнник). 

2.Речення з умовно-
наслідковими  

відношеннями 

Б. Їй випала сумна доля: протягом усього 
життя бути свідком запеклої ворожнечі 

між найближчими людьми (З кн.). 

3.Речення із зіставними 
відношеннями 

В. Мрія ставала дійсністю, дійсність 
ставала мрією (Л.Дмитерко). 

4.Речення з 

пояснювальними 

відношеннями 

Г. То не хмара – біла пташка хмарою 

спустилась (Т.Шевченко). 

5.Речення із 

з’ясувальними 

відношеннями 

Д. Завтра щось зміниться – шукатиму 

щастя в новому дні (Г.Довнар). 

6.Речення з причиново-

наслідковими  

відношеннями 

Е. Виставка засвідчила: в кожному 

українцеві закладено генетичну пам'ять 

(Л.Гулько). 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

21.Завдання: Установіть відповідність між типами підрядності. 

1. Однорідна 

супідрядність 

А. Якби для армії Богдана Хмельницького 

обставини склалися найсприятливіше, то 
усередині ХVІІ століття на сході Європи 

постав би новий державний організм, який 

в думках плекала українська еліта (З кн..). 
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2. Різночленна 

супідрядність 

Б. Якщо маєш потаємне бажання, потрібно 

вкласти палець до тієї дірочки, подумати 
про бажане і швидко повернути палець 

довкола осі, аби це бажання виповнилося (З 

кн..). 

3. Неоднорідна 
супідрядність  

В. За часів Київської Русі місцевість 
вважалася «тмутараканню», котру заселяли 

князі-вигнанці, непокірні бояри, бунтівні 

дружинники та усякий люд, що тікав од 
княжої влади (З кн..). 

4. Послідовна 

підрядність 

Г. На невисокому пагорбі Купина, де 

річечка зливається з Млинівкою, де біліють 
кам’яні стіни замку (З кн.). 

1.  

2.  

3.  

4.  

22.Завдання: Установіть відповідність між типами підрядності. 

1. Однорідна 

супідрядність  

А. Шлях нашої експедиції лежав через Переяслав-

Хмельницький, що овіяний стародавніми легендами, 
Золотоношу, назва якої походить від розташування 

міста на річці Золотоноші, Черкаси, яке зведене біля 

Кременчуцького водосховища, до «славного 

Чигирна» (З журн.). 
2. Неоднорідна 

супідрядність 

Б. Джерелом натхнення художника Валерія 

Франчука було й лишається його рідне село, де він 

ріс разом із чотирма своїми рідними братами в 
дружній селянській родині працелюбних, терплячих 

батьків, що навчили дітей жити за законами Божими 

(З журн.). 

3. Різночленна 
супідрядність 

В. А коли прийшов Великдень, то жовківські дівчата 
не зважилися виводити гагілки на цвинтарях,… бо 

відчули приїзд когось могутнішого й не 

безпечнішого від нього (Б.Лепкий).  
4. Послідовна 

підрядність 

Г.  З мого особистого знайомства з цією 

неординарною людиною [про І.Кошелівця], з 

книжок, лекцій, виступів, приватних розмов 
вимальовується образ літературознавця, який 

помітно впливав на літературний процес, особливо 
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на покоління «шістдесятників», і роль якого 

належним чином ще не поцінована 
(Л.Тарнашинська). 

1.  

2.  

3.  

4.  

23.Завдання: Установіть відповідність між синтаксичними 

функціями сполучних слів. 

1.Підмет А.  Я завинив, бо недоніс чогось, … Що міг нести 
один лиш тільки я… (М.Вінграновський) 

2.Додаток  Б. А своєрідний рельєф місцевості, котрий ізолює 

одну групу пам’яток від іншої, створює цілу палітру 

краєвидів (З кн..). 
3.Обставина  В. Козаки та селяни були притиснуті польськими 

військами до річки Пляшівки, де оборонялися ще 

впродовж десяти днів (З кн..). 

1.  

2.  

3.  

24. Завдання: Установіть відповідність між синтаксичними 

функціями сполучних слів. 
1.Підмет А. Фамільярність, з якою були сказані останні слова, 

обурила полковника (Г.Тарасюк). 

2.Додаток  Б. Вилкове – «українська Венеція», по якій і 
сьогодні від хати до хати пересуваються на човнах 

(З кн..). 

3.Обставина  В. На чорному камені білий шрам – ім’я несамовитої 
Мар’яни, яка однаково вміла кохати й ненавидіти 

(З кн.). 

1.  

2.  

3.  

25.Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Співвідносні слова в підрядній частині 

складнопідрядного речення як засіб зв’язку його частин. 
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26.Тип: істина / хибність. 
Висловлення: До складносурядних речень відкритої структури 
відносяться ті, між частинами яких встановлюються зіставні й 

протиставні смислові відношення.. 

27.Тип: істина / хибність. 
Висловлення: За логіко-граматичною класифікацією складнопідрядні 
речення поділяються на підметові, присудкові, додаткові, 

обставинні, означальні. 

28.Тип: істина / хибність. 
Висловлення: Для складнопідрядних речень нерозчленованої 

структури визначальною ознакою є віднесеність підрядної частини 

до одного слова або словосполучення, розташованого в головній. 

29.Тип: істина / хибність. 

Висловлення: До асемантичних сполучників належать підрядні 

сполучники бо, незважаючи на те, що, якщо. 

30.Тип: істина / хибність. 
Висловлення: До складнопідрядних речень розчленованого типу 

відносяться присубстантивно-атрибутивні, з’ясувально-об’єктні та 

займенниково-співвідносні речення.  

31.Тип: істина / хибність. 

Висловлення: Залежно від смислових відношень, що встановлюються 

між предикативними частинами безсполучникові складні речення 
поділяються на речення з однотипними (однорідними) й 

неоднотипними (неоднорідними) частинами. 

32.Тип: заповніть бланк. 

Складносурядним називається складне речення ___________________ 

33.Тип: заповніть бланк. 

Залежно від типу сполучника, що з’єднує предикативні частини, 

виділяють такі типи складносурядного речення: __________________ 

34.Тип: заповніть бланк. 

Складнопідрядним називається складне речення _________________ 

35.Тип: заповніть бланк. 
Займенниково-співвідносним називається таке складнопідрядне 
речення, у якому ______________________________________________ 

36.Тип: заповніть бланк. 

Виділяють такі типи підрядних обставинних предикативних частин: 
____________________________________________________________ 
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37.Тип: заповніть бланк. 

Основними засобами зв’язку предикативних частин складного речення 
є ___________________________________________________________ 

38.Тип: заповніть бланк. 

Складними синтаксичними конструкціями називаються речення, які 

____________________________________________________________ 

 

СТИЛІСТИКА. КУЛЬТУРА МОВИ 

 

Тип: множинний вибір – єдина відповідь 

1. Питання. У якому рядку словосполучення із правильно вжитими 

формами числівників? 
А. було розглянуто сім тисяч дев’ятсот вісімдесят три документи; 

Б. збільшити обсяг виробництва у п’ять цілих і шість десятих рази; 

В. не вистачає трьох цілих і п’ять десятих метра. 

2. Питання. Головними ознаками якого стилю є урочистість і 
піднесеність як стилістичні домінанти, благозвуччя, символізм та 

стійкість стильової норми? 

А. наукового; 
Б. художнього; 

В. конфесійного. 

3. Питання. У якому рядку подано правильні тлумачення 
паронімічних слів? 

А. господáрський – господарчий, безутратний, економічний; 

госпóдарський – розпорядницький, власницький; 

Б. заклáд – парі, зáклад – установа; 
В. зáпал – вибуховий пристрій; запáл – пристрасність, азарт. 

4. Питання. У якому рядку словосполучення побудовані правильно? 

А. Починаючи збори, я був невпевнений у їхній необхідності; 
Б. Залишаючи приміщення, світло обов’язково повинно вимикатись; 

В. Прикрашаючи ялинку, у нас був святковий настрій. 

5. Питання. У якому рядку представлено лексику книжної конотації? 

А. море, синь, відхилення, сталевар; 
Б. темненький, дітвора, котяра, грошики; 

В. дериватологія, возз’єднання, стоязикий, зодчий. 

6. Питання. У якому рядку подано правильний переклад на українську 
мову? 

А. при исполнении служебных обязанностей – під час виконання 

службових обов’язків, тоска по дому – туга за домівкою; 
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Б. при условии – при умові, грустить по вечерам – сумувати по 

вечорам; 
В. к этому прилагается – до цього додається, в алфавитном порядке – 

в алфавітному порядку. 

7. Питання. Який приклад містить явище плеоназму? 

А. І заквітчані дівчата так співають у селі, ніби зранку вічне свято 
почалося на землі (Л.Талалай); 

Б. Зозуля золотом кує, віщуючи життя щасливе (М.Рильський); 

В. Мати тулить-притуляє до грудей свою дитину. 
8. Питання. У якому рядку словосполучення побудовані правильно? 

А. банкова система, банківська політика; 

Б. відзначати подію, відзначати на полях; 
В. дизельне пальне, пальне для двигунів. 

9. Питання. У якому рядку подано правильний переклад з російської 

мови на українську? 

А. несущая стена – несуча стіна; 
Б. бегущая строка – рухомий рядок; 

В. отстающее хазяйство – відстаюче господарство. 

10. Питання. Який рядок містить анафору? 
А. Роби, рубай, розрубуй зруб… (Т.Шевченко); 

Б. Було колись в Україні, ревіли гармати, було колись – запорожці 

вміли панувати (Т.Шевченко); 
В. Лиха зима сховається, а сонечко прогляне (Л.Глібов). 

11. Питання. У якому рядку правильно записано переклад з російської 

мови на українську? 

А. по вечерам – по вечорах; 
Б. по недоразумению – через непорозуміння; 

В. по счастливой случайности – за щасливим випадком. 

12. Питання. Який рядок містить стилістично правильні 
словосполучення? 

А. всупереч проблем, завдяки тренування, не поступатися за красою; 

Б. наперекір рішень, зрікатися від ідеалів, оплатити за проїзд; 

В. алергія на ліки, виявляти бажання, приурочувати до відкриття. 
13. Питання. У якому рядку подано суфікси з відтінком книжності? 

А. -ств(о), -цтв(о), -ізм, -нн(я); 

Б. -есеньк, -ісіньк, -тель, -н; 
В. -очк, -ик, -ен, -л. 
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14. Питання. У якому рядку є речення зі стилістичною помилкою? 

А. Хрестовий похід проти тероризму відібрав уже десятки тисяч 
людських жертв на обох фронтах (З газети); 

Б. Сьогодні маємо прозріти й побачити в Шевченкові якщо й не 

бунтаря, то велетня з роду Прометея (З журналу); 

В. Протягом двох днів у Києві проходив форум української 
інтелігенції (З газети). 

15. Питання. У яких словосполученнях правильно вжито 

прикметник? 
А. численний аналіз, чисельні виступи; 

Б. фатальні погляди, фаталістичний збіг обставин; 

В. федеральний уряд, федеративний договір. 
16. Питання. Яке словосполучення відповідає нормі? 

А. командуючий армією; 

Б. плаваючий графік роботи; 

В. нападник футбольної команди. 
17. Питання. У якому рядку подано правильно утворені форми 

ступенів порівняння прикметників? 

А. міцніший, цікавіший, більш розумний, трохи лисий; 
Б. сміливіший, менш уважний, нижчий, найсолодший; 

В. поганіший, менш справедливіший, найпрекрасніший, корисніший. 

18. Питання. Яке речення містить метафору? 
А. Сміється сонце з небозвода, кудись хмарки на конях мчать 

(П.Тичина); 

Б. У вересні тягнеться від дерева до дерева павутиння, майже 

безконечно, і світиться на сонці (О.Кобилянська); 
В. Я сам серед тебе, лиш кінь підо мною і в серці нестерпнії болі 

(І.Франко). 

19. Питання. У якому рядку вжито лексику конфесійного стилю? 
А. І стоїть Україна перед нашим духовним зором у вогні, як 

неопалима купина (О.Довженко); 

Б. Останні айстри горілиць зайшлися болем (Л.Костенко); 

В. Креслять тригонометричні фігури високо в небі запізнілі журавлі 
(О.Вишня). 

20. Питання. Яке словосполучення побудоване правильно? 

А. будемо взаємно допомагати один одному; 
Б. ательє освоїло сучасний спецодяг; 

В. цей Договір набирає чинності з моменту його підписання обома 

сторонами. 
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21. Питання. У якому рядку є стилістично правильне речення? 

А. Очевидно, вони переконали, що зруйнували потужний життєвий і 
духовний потенціал українського народу, який проявився в боротьбі 

за нашу незалежність; 

Б. Препарат “Флогензим” використовують при ряді захворювань в 

якості монотерапії; 
В. Наступна зупинка – “Площа Льва Толстого”. 

22. Питання. Яке речення побудоване правильно? 

А. Вартість цього довідника нижча від аналогічних довідників; 
Б. Команда повернулася зі змагань учора ввечері; 

В. Ця газета має великий авторитет у киян. 

23. Тип: істина / хибність 
Висловлення: Основним призначенням розмовного стилю є активний 

вплив на читачів, переконування у справедливості певної ідеї, 

спонукання їх до творчої діяльності, пропагування прогресивних ідей, 

учень, знань, здорового образу життя. 

24. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Різновид мови, який обслуговує ту чи ту сферу 

суспільно-мовленнєвої практики людей і характеризується 
сукупністю засобів, називається функціональний стиль. 

25. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Крім власне публіцистичного та науково-популярного 
підстилів, публіцистичний стиль має ще художньо-публіцистичний. 

26. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Стилістично забарвлена лексика поділяється на 

книжну та розмовну. 

27. Тип: істина / хибність 

Висловлення: В основі номенклатурної назви лежить загальне 

поняття, а в основі терміна – одиничне. 

28. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Норми, що регулюють правила вимови звуків і 

звукосполучень, правила наголошування слів, називаються 

морфологічними. 

29. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Головними ознаками офіційно-ділового стилю є 

стабільність композиції тексту, чіткість, стислість, висока 
стандартизація тощо. 

30. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Основна функція наукового стилю – повідомлення. 
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31. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Головними мовними ознаками офіційно-ділового стилю 
є абстрактна лексика, символи, термінологія, безособовість 

синтаксису тощо. 

32. Тип: істина / хибність 

Висловлення: Для розмовного стилю характерне широке 
представлення лексики оцінної, емоційної, вольової конотації і 

особливо – лексики зниженої конотації. 

33. Тип: відповідність 
Завдання: Установіть відповідність між методами стилістики та 

їхніми характеристиками: 

1. Метод семантико-
стилістичного аналізу 

А. Визначення кількісних ознак мовних 
явищ 

2. Метод стилістичного 

експерименту 

Б. Порівняння статистичних даних про 

мовні засоби різних стилів, родів 

літератури, жанрів, про твори різних 
авторів або й того самого автора на різних 

етапах його творчого шляху тощо 

3. Кількісні методи В. Виявлення мовних засобів, якими 
експресивно виражається інтелектуальний, 

емоційний чи естетичний зміст мовлення 

4. Метод зіставлення Г. На місце вжитих автором слів або 
виразів вставляють зі стилістичною метою 

нові 

1.  

2.  

3.  

4.  

34. Тип: відповідність 

Завдання: Установіть відповідність: 

1. Епос А. Комедія, драма, трагедія мелодрама, 
водевіль 

2. Лірика Б. Ліроепічні твори, драма-феєрія, усмішка 

3. Драма В. Поема, балада, пісня, поезія 
4. Комбіновані роди Г. Епопея, роман, повість, оповідання, 

нарис 

1.  

2.  

3.  
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4.  

35. Тип: відповідність 

Завдання: Установіть відповідність між визначенням та назвою 
терміна 

1. Анахронізм А. Нові слова, словосполучення, що з’являються в 

мові 
2. Архаїзм Б. Одиниця історично сформованої термінологічної 

системи, що визначає поняття та його місце в 

системі інших понять 
3. Неологізм В. Слова і словосполучення, перенесені з однієї 

епохи в іншу 

4. Термін Г. Стилістичні засоби (лексеми), що мають 

конотацію попередніх епох 

1.  

2.  

3.  

4.  

36. Тип: відповідність 
Завдання: Установіть відповідність між визначенням та назвою 

терміна 

1. Повторення однакових слів, синтаксичних 
конструкцій, звукосполучень на початку 

віршованих рядків, строф або речень 

А. Плеоназм 

2. Подвоєння близькозначних лексичних одиниць Б. Анафора 

3. Повторення мовних елементів наприкінці 

суміжних синтаксичних одиниць 

В. Повтор 

4. Нагромадження однотипних мовних елементів 

у певній синтаксичній одиниці. 

Г. Епіфора 

1.  

2.  

3.  

4.  

37. Тип: відповідність 
Завдання: Установіть відповідність між визначенням та назвою 

терміна 

1. Троп, побудований на зіставленні двох 
явищ,предметів, фактів для пояснення одного з 

них за допомогою іншого 

А. Антитеза 

2. Троп, побудований на перенесенні значення за Б. Оксиморон 
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суміжністю 

3. Поєднання логічно суперечливих понять, 
несумісних ознак, що утворюють новий яскравий 

образ 

В. Метонімія 

4. Стилістична фігура, що підкреслює виразність 

мови через контрастне зіставлення протилежних 
понять, думок, образів, називається 

Г. Порівняння 

1.  

2.  

3.  

4.  

38. Тип: відповідність 

Завдання: Установіть відповідність 

1. Пропуск слова чи словосполучення для 
відтворення психологічного стану 

схвильованості, розгубленості, енергійності 

А. Градація 

2. Членування речення на інтонаційно-смислові 
частини і виділення їх, щоб звернути на них 

увагу читача чи співрозмовника 

Б. Тавтологія 

3. Повторення подібних за змістом і звучанням 
слів 

В. Парцеляція 

4. Стилістична фігура певної будови, у якій 

кожна наступна частина посилює, нагнітає 

смислове чи емоційно-експресивне значення 

Г. Еліпс 

1.  

2.  

3.  

4.  

39. Тип: відповідність 
Завдання: Установіть відповідність 

1. Стилістична фігура, що має будову 

багатокомпонентного складного 
безсподучникового речення 

А. Афоризм 

2. Короткий влучний вислів, який у стислій, 

зручній для запам’ятовування формі подає 
глибоку думку 

Б. Асиндетон 

3. Листи, послання, звернення письменників, 

громадських і культурних діячів, що мають 

художню і пізнавальну цінність 

В. Забарвлення 
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4. Додаткові стилістичні відтінки мовних 

одиниць, що надають висловлюванню чи тексту 
певного характеру 

Г. Епістолярії 

1.  

2.  

3.  

4.  

40. Тип: заповніть бланк 

Сполучення близьких за значенням слів, з яких одне або кілька логічно 

зайві, називається ____________________________________________   

41. Тип: заповніть бланк 

Власне стилістичний термін, що позначає додаткові семантичні або 

стилістичні значення, відтінки, які накладаються на основне 

значення й надають висловлюванню емоційно-експресивного 
забарвлення, називається______________________________________  

42. Тип: заповніть бланк 

Стилістична фігура, яка є сполученням двох непоєднуваних понять, 
що мали б виключати одне одного, називається __________________  

43. Тип: заповніть бланк 

Повторне позначення вже названого поняття іншим словом або 
виразом без додаткового уточнення його змісту називається 

____________________________________________________________ 

44. Тип: заповніть бланк 

Системність виразових засобів мови окремого письменника, діяча 
культури чи іншого індивіда, яка вирізняє, виділяє його мову серед 

інших мовців, називається_____________________________________  

45. Тип: заповніть бланк 
Метод стилістики, який полягає в тому, що на місце вжитих 

автором слів або виразів, конструкцій вставляють зі стилістичною 

метою нові, називається _____________________________________  

46. Тип: заповніть бланк 
Суспільно визначений, колективно усвідомлений, традиційно 

використовуваний тип мови, характерний для різних ділянок мовної 

діяльності, називається ______________________________________  

47. Тип: заповніть бланк 

Стилістична фігура, побудована на текстовому зближенні 

співзвучних слів з метою створення комічного або образного ефекту, 
називається ________________________________________________  
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48. Тип: заповніть бланк 

Повторення однакових або близьких приголосних у рядках віршів чи 
прози з метою створення звукового образу або фону, називається 

___________________________________________________________  

49. Тип: заповніть бланк 

Незвично поширене просте або багаточленне складне речення, що 
характеризується єдністю теми, вичерпною повнотою змісту й 

гармонійністю синтаксичної структури, називається ____________  

50. Тип: заповніть бланк 
Одиниця історично сформованої термінологічної системи, що 

визначає поняття та його місце в системі інших понять, служить 

для спілкування людей, пов’язаних єдністю спеціалізації, називається 
___________________________________________________________  

 

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  

З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
МЕТОДИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК НАУКА  

Й НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 
1. У якому рядку подано визначення поняття «лінгводидактика»? 

А. Загальна теорія навчання мови; фундаментальна частина методики, у 

якій досліджуються аспекти, підходи, закономірності засвоєння мови, 

розв’язуються питання змісту курсу на основі лінгвістичних досліджень, 
вивчаються труднощі засвоєння матеріалу та їх причини, визначаються 

принципи і методи, форми і засоби навчання мови 

Б. Наука про закономірності виникнення й діяльності психіки 
людини, психічні процеси, що є складниками діяльності та 

спілкування людей 

В. Наука про навчання й виховання молодого покоління 

2. Результатом опанування курсу «Методика навчання української 

мови» стануть відповіді на такі запитання: 

А. Кого навчати? Чого навчати? Як навчати? Як контролювати 

засвоєне? 
Б. Чого навчати? Де навчати? Для чого навчати?  

В. Скільки навчати? За допомогою чого навчати? Як оцінити засвоєне? 

3. У якому рядку подано основні складники процесу навчання 

української мови?   

А. Зміст навчання, діяльність учителя, діяльність учнів 
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Б. Форми, методи й засоби навчання 

В. Підходи й принципи навчання 

4. У якому рядку подано одне із завдань методики навчання 

української мови? 

А. Визначення цілей, специфіки, змісту й обсягу курсу української мови 

у різних типах навчальних закладів і на різних етапах мовної освіти 
Б. Сформувати в учнів уміння вільно користуватися виражальними 

засобами української мови залежно від типу і стилю мовлення 

В. Кваліфіковано моделювати та проводити уроки різних типів, 
упроваджуючи в освітній процес нові педагогічні технології тощо 

5. У якому рядку подано визначення поняття «педагогічний досвід»? 

А. Комплекс знань, умінь і навичок, здобутих на основі й у процесі 
власної педагогічної діяльності, форма засвоєння раціональних 

здобутків педагогічної спадщини  

Б. Метод наукового дослідження в лінгводидактиці, що полягає в 

розробці, упровадженні й вивченні результатів експериментального 
навчання мови за спеціальною методикою 

В. Дія в педагогічному процесі, спрямована на реалізацію професійних завдань 

6. Установіть відповідність між підходами до навчання 

української мови та їх суттю (за Н. Голуб): 

1. Компетентнісний А. Спрямування освітнього процесу на 

формування і розвиток в учнів ключових і 
предметних компетентностей 

2. Особистісно 

орієнтований 

Б. Спрямування освітнього процесу на 

забезпечення розвитку й саморозвитку 

особистості учня з урахуванням його 
здібностей як суб’єкта пізнання й навчальної 

діяльності 

3. Діяльнісний В. Спрямування освітнього процесу на 
оволодіння різними видами діяльності, у 

процесі якої учні здобувають знання, 

набувають діяльнісного досвіду, формують 

навички взаємодії зі світом, суспільством, 
іншими людьми 

1.  

2.  

3.  
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7. Установіть відповідність між принципами навчання української 

мови та їх суттю. 
1. Перспективність А. Полягає в передбаченні наступного 

розвитку навчального процесу, визначає 

перспективу діяльності учасників 

педагогічного спілкування 
2. Доступності Б. Спрямований на забезпечення свідомого 

сприймання мовного матеріалу, вимагає 

врахування вікових особливостей учнів, рівня 
їхньої підготовки, розвитку мовлення й 

характеру, уваги, ступеня підготовленості, 

тобто реальних навчальних можливостей 
3. Звʼязку теорії з 

практикою 

В. Передбачає встановлення правильного 

співвідношення теорії з практикою у навчанні 

української мови, добір таких тренувальних вправ, 

які б давали змогу закріплювати одержані знання, а 
також формувати необхідні практичні вміння й 

навички 

1.  

2.  

3.  

 

8. Установіть відповідність між принципами навчання української 

мови та їх суттю. 
1. Наочності А. Дає змогу в доступній формі викласти 

навчальний матеріал і домогтися його свідомого 

засвоєння 
2. Наступності Б. Передбачає зв’язок між етапами виховання й 

навчання, як послідовне поглиблення вмінь і 

навичок, одержаних на попередньому етапі, як 
орієнтацію на ті вимоги, що ставляться в 

подальшому житті й діяльності 

3. Науковості В. Диктує необхідність відбору 

загальновизнаних, достовірних відомостей про 
мову, які відповідають досягненням сучасної 

лінгвістичної науки і потрібні для формування 

мовних і мовленнєвих умінь і навичок учнів, 
вимагає правильного розкриття суті мовних явищ 
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1.  

2.  

3.  

9. Висловлення істинне/хибне: Лінгводидактика спирається на ці 

досягнення психолінгвістики. 

10. Висловлення істинне/хибне: Методика навчання української 

мови ґрунтується на загальнодидактичних і специфічних засадах 
навчання – своєрідних правилах узаємодії вчителя й учнів у процесі 

навчання. 

11. Різноманітні види колективної або індивідуальної діяльності 
школярів, які здійснюються ними на уроках і в позаурочний час за 

завданнями вчителя, під його керівництвом, але без його 

безпосередньої участі – це … 
12. Система основних параметрів, що приймаються за норму 

освіченості, яка відображає соціальний ідеал і враховує можливості 

особистості та системи освіти – це … 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. 

АНАЛІЗ ПРОГРАМИ І ПІДРУЧНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

1. У якому рядку подано визначення поняття «навчальна програма»?  

А. Документ, затверджений Міністерством освіти й науки, що 

визначає мету й завдання курсу, обсяг і систему знань, коло умінь і 
навичок з української мови, які мають обов’язково отримати учні в 

процесі навчання 

Б. Документ інформативного характеру, адресований певному колу 
зацікавлених осіб 

В. Документ, спрямований на обмін інформацією в офіційній сфері 

спілкування 

2. Які наскрізні лінії введено до чинної програми з метою 

увиразнення ключових компетентностей? 

А. «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова 
грамотність» 

Б. «Екологічна грамотність і здорове життя», «Підприємливість», 

«Загальнокультурна грамотність» 
В. «Уміння вчитися впродовж життя», «Спілкування іноземними 

мовами» 
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3. У якому рядку зазначено мету навчання української мови в школі 

(предметну)? 
А. Формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно 

багатої мовної особистості 

Б. Виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення 

української мови 
В. Формування у школярів компетентностей комунікативно доцільно 

й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих 

ситуаціях і сферах спілкування з дотриманням норм українського 
етикету 

4. Які ще види робіт, крім обов’язкових, містить мовленнєва змістова 

лінія? 
А. Рекомендовані 

Б. Бажані 

В. Заоохочувальні 

5. Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів у 

чинній програмі розподілено за такими складниками: 

А. Знаннєвий, діяльнісний, ціннісний  

Б. Мотиваційний, поведінковий, ставленнєвий 
В. Знаннєвий, творчий, пізнавальний 

6. Установіть відповідність між темами і класом, у якому вони 

вивчаються. 
1. 5 клас А. Зміни приголосних при творенні слів: іменників із 

суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; 

буквосполученням -чн- (-шн-) 

2. 6 клас Б. Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості 
відмінювання іменників чоловічого роду в родовому 

відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників 

чоловічого роду другої відміни 

3. 7 клас В. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів 

речення 

1.  

2.  

3.  

7. Установіть відповідність між функціями підручника української 

мови та їх основними характеристиками. 

1. Інформаційна А. Є провідним засобом опанування нового 
матеріалу, повторення вивченого раніше 

2. Систематизувальна Б. Репрезентація знань у певній системі 
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3. Розвивальна В. Спрямована на розвиток критичного мислення 

учнів, їхніх творчих здібностей, мовного чуття й 
реалізується в доборі матеріалу, системі завдань, 

що поступово ускладнюються від 

репродуктивних до креативних 

1.  

2.  

3.  

8. Установіть послідовність розширення тематики текстів 

(соціокультурна змістова лінія). 
1. 7 клас А. Покликання людини – пізнавати істину, творити 

добро, примножувати красу, оберігати рідну природу 

2. 8 клас Б. Шляхи самопізнання й життєтворчості 
3. 9 клас В. Життєвий і професійний вибір особистості 

1.  

2.  

3.  

9. Висловлення істинне/хибне: Зміст навчання визначається чинною 
програмою з української мови. 

10. Висловлення істинне/хибне: За концентричним принципом 

розташоване вивчення орфографії під час опанування різних розділів у 5-7-х 
класах, пунктуації під час опанування синтаксису у 8-9-х класах. 

11. Зміст мовної лінії в 10-11 класах має … характер, тому навчальний 

матеріал у чинній програмі з української мови рівня … згруповано за 

нормами сучасної української літературної мови. 
12. Структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої 

забезпечує володіння учнем українською мовою в будь-якій життєвій 

ситуації становлять … 

 

МЕТОДИ Й ЗАСОБИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

1. У якому рядку всі назви належать до категорії „методи 

навчання української мови”?  

А. Інформаційно-рецептивний, спонукально-репродуктивний, 

стимулювально-пошуковий, спонукально-пошуковий, проблемний виклад 
Б. Факультатив, екскурсія, бесіда, урок, таблиці 

В. Усний виклад матеріалу, спостерження над мовою, бесіда, аудіозаписи 

2. У якому рядку потрактовано поняття «бесіда як метод 

навчання української мови»?  
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А. Метод навчання, комунікативний спосіб організації навчання, 

спосіб взаємодії вчителя й учнів, в основі якого запитання-відповіді 
між суб’єктами освітнього процесу 

Б. Метод навчання, який полягає у створенні вчителем проблемної 

ситуації та визначенні шляхів її розв’язання 

В. Метод навчання української мови, що полягає в поданні учням 
навчальної інформації, забезпеченні її сприйняття, осмислення 

3. У якому рядку подано особливості складання алгоритму? 

А. Побудований як чітко визначена логічна та послідовна система 
аналітичних дій і окремих операцій (кроків), мета яких – вибрати 

правильну відповідь 

Б. Передбачає довільний вибір певних операцій (кроків), мета яких – 
вибрати правильну відповідь 

В. Складається зі слів і словосполучень, написання яких потрібно 

пояснити  

4. У якому рядку наведено приклад використання прийому 

навчання «групування мовних явищ»? 

А. Випишіть прикметники у такій послідовності: спочатку якісні, 

потім відносні, далі присвійні 
Б. Спишіть речення, поширюючи другорядними членами речення 

В. Виконайте синтаксичний розбір речення 

5. Для формування орфоепічних умінь учнів на уроці вивчення 

нового матеріалу доцільно використати такий засіб навчання: 

А. Аудіозапис 

Б. Малюнок 

В. Світлину 

6. Співвіднесіть функції методів навчання (за Л.П.Рожило) і 

особливості реалізації 

1. Навчальна А. Спрямована на успішне засвоєння лінгвістичної 
теорії; розвиток мовлення й логічного мислення; 

свідоме вироблення системи вмінь і навичок 

2. Розвивальна Б. Спрямована на осмислення учнями навчального 

матеріалу; формування вмінь робити самостійні 
узагальнення і висновки; творчо підходити до 

розв’язання практичних завдань 

3. Виховна В. Спрямована на формування національної 
свідомості, розуміння законів розвитку мови і 

суспільства, провідних ідей мовознавчої науки 

1.  
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2.  

3.  

7. Співвіднесіть вид бесіди й запитання. 
1. Репродуктивна А. Яка частина мови називається іменником? 

2. Евристична Б. Від якого слова утворився іменник перехід – 

переходити чи хід? 
3. Узагальнювальна В. Чим службові частини мови відрізняються від 

самостійних?  

1.  

2.  

3.  

8. Співвіднесіть засоби навчання української мови та їх види. 

1. Слухові А. Мовлення субʼєктів освітнього процесу, 

аудіозаписи 
2. Зорові Б. Таблиці, алгоритми, памʼятки, фото, 

малюнки 

3. Зорово-слухові В. Відеозаписи, презентації 

1.  

2.  

3.  

9. Висловлення істинне/хибне: Завдання таблиці – розкрити певні 

граматичні, орфографічні, пунктуаційні закономірності, дати 
своєрідну модель поняття, правила. 

10. Висловлення істинне/хибне: Прийоми навчання мови – система 

дій та операцій взаємозв’язаної діяльності вчителя й учнів, 

спрямована на досягнення часткової мети 

11. Вправи, призначення яких полягає в тому, щоб закріпити 

(сформувати) в учнів мовні вміння і навички, називають … 

12. За дидактичною метою, ступенем самостійності і творчості 
виокремлюють …, …, …, …; …, ..., … вправи. 

 

ФОРМИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

1. Основною формою навчання української мови є  

А. Урок 

Б. Метод 
В. Засіб 

2. Якого складника бракує в орієнтовній структурі уроку вивчення 

нового матеріалу: перевірка домашнього завдання, актуалізація 
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знань (підготовка учнів до сприймання нового матеріалу), 

повідомлення теми і мети уроку, вправи для закріплення 

одержаних знань, підсумки уроку, завдання додому та інструктаж 

про виконання? 

А. Пояснення вчителем нового матеріалу  

Б. Відтворення теоретичних відомостей, застосування яких буде 
потрібно на уроці   

В. Вправи на застосування узагальнюючих визначень і правил 

3. У якому рядку зазначено особливості уроку повторення? 
А. Програмовий матеріал повинен відтворюватися інакше, ніж подавався 

вчителем на уроці вивчення нового; отримані учнями знання необхідно 

повторювати на ширшій основі, у нових зв’язках, на новому мовному 
матеріалі; доцільно, щоб самостійність учнів у виконанні вправ виявлялася 

більше, ніж під час закріплення нового матеріалу 

Б. Обовʼязковим є проведення різних видів усних і письмових вправ, 

необхідних для зміцнення знань учнів та вироблення в них 
відповідних умінь і навичок 

В. Важливо перевірити рівень засвоєння учнями програмового 

матеріалу, виявити прогалини в знаннях учнів 

4. Виховна мета уроку української мови – це ? 

А. Мета, яку ставить перед собою вчитель задля забезпечення 

виховання мовної особистості учня, сформованості в нього високих 
моральних і духовних якостей, реалізується шляхом добору 

навчального матеріалу, спрямованого на формування національної 

свідомості, пов’язаного із провідними ідеями мовознавчої науки 

Б. Передбачає засвоєння мовної теорії, вироблення системи мовних і 
мовленнєвих умінь і навичок  

В. Реалізується в процесі володіння учнями досвідом пошукової, 

творчої діяльності, передбачає розвиток мовної інтуїції, логічного 
викладення думок, інтелектуальних і пізнавальних здібностей, 

психологічної готовності до спілкування в різних ситуаціях тощо 

5. У якому рядку подано визначення поняття «аналіз уроку 

української мови»? 
А. Порівняння конкретного уроку, проведеного вчителем, з 

теоретичною моделлю уроку, складеною за сучасними вимогами, що 

відповідають його технології 
Б. Планомірно організоване повторне виконання дії з метою її 

засвоєння або вдосконалення 
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В. Педагогічно спрямоване читання тексту з елементами різнобічного розбору, 

аналізу, результатом якого є повне розуміння учнями прочитаного 

6. Установіть відповідність між вимогами до уроку української 

мови й деталізацією їх. 

1. Дидактичні А. Визначають оптимальний зміст уроку; 

урахування підготовки учнів, виховних і 
розвивальних завдань; вибір найраціональніших 

методів і прийомів; забезпечення пізнавальної 

активності учнів тощо 
2. Психологічні Б. Мотивація навчальної діяльності учнів, створення 

позитивної ділової атмосфери на уроці, урахування 

психологічних особливостей учнів, цільова 
настанова на мовленнєву діяльність тощо 

 3. Гігієнічні В. Температурний і світловий режим, чистота 

повітря, попередження перевтоми учнів, 

чергування видів діяльності учнів, дотримання 
правильної пози під час читання, письма тощо 

1.  

2.  

3.  

7. Установіть відповідність між структурними етапами уроку та 

описом їх. 

1.Мотивація 

навчальної діяльності 

А. Мотивування навчальної діяльності учнів, 

стимулювання їхніх пізнавальних дій 
2. Закріплення знань, 

умінь і навичок 

Б. Дії вчителя спрямовані на збереження в 

пам’яті учнів знань, необхідних для 

виконання самостійної роботи, 
відпрацювання відповідних умінь і навичок, 

що сприяють поглибленому осмисленню 

навчального матеріалу шляхом 
різноманітних вправ та завдань 

3. Підсумок уроку В. Відіграє важливу роль у засвоєнні, 

узагальненні вивченого, його систематизації; 

на цьому етапі уроку учні усвідомлюють 
вивчене в узагальненій формі, поєднують 

нове в системі знань, умінь і навичок 

1.  

2.  

3.  
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8. Співвіднесіть тип уроку з його структурними складниками 

(за класифікацією О. Біляєва). 
1. Урок написання 

навчального твору 

А. Ознайомлення зі зразком твору 

Колективне складання плану письмової 

роботи 

2. Урок написання 
контрольного твору 

Б. Складання плану твору    
Редагування й переписування роботи 

3. Аналізу контрольного 

твору 

В. Колективний аналіз допущених 

помилок і недоліків 
Виконання вправ на подолання помилок 

1.  

2.  

3.  

9. Висловлення істинне/хибне: Структура уроку написання 

навчального переказ. така: вступне слово вчителя, читання тексту, 

пояснення нових слів і запис їх на дошці, самостійне складання 

учнями плану переказу, робота з чернеткою, редагування й 
переписування роботи начисто, самостійна перевірка написаного. 

10. Висловлення істинне/хибне: Структура уроку перевірки набутих 

знань, умінь і навичок така: повідомлення мети перевірки і способів її 
проведення, усна перевірка знань учнів, визначення письмового 

завдання, самостійне виконання учнями контрольної роботи, відповіді 

вчителя на запитання учнів, підбиття підсумків уроку, завдання додому. 

11. Форма обміну досвідом роботи; урок, на який запрошуються 
вчителі-словесники, студенти – це … 

12. Відносно самостійна частина уроку, що реалізує часткову мету в 

межах основної мети уроку – це… 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ, ОРФОЕПІЇ, ГРАФІКИ 

 

1. У якому рядку подано лінгводидактичний принцип навчання 

фонетики, орфоепії, графіки?  

А. Уважного ставлення до матерії мови: вимови слова в його 

літературному значенні 
Б. Доступності 

В. Зіставлення і протиставлення звукової і писемної системи мови 

2. У якому рядку подано вид роботи, рекомендований під час 

вивчення фонетики, графіки, орфоепії? 

А. Складання й розігрування діалогів з використанням слів, у вимові 
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яких часто трапляються помилки (випадок, черговий, вимова, 

запитання, завдання та ін.) 
Б. Створення мультимедійної презентації (міні-сценарію 

мультфільму) про пригоди сучасних школярів у Запорозькій Січі 

(середньовічному Києві, казковій країні та ін.) з використанням 

прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- (наприклад: козацький, 
запорозький, молодецький та ін.) 

В. Складання й розігрування діалогу, який доповнює прослуханий 

або прочитаний текст про рослину – символ України (калину, вербу, 
тополю та ін.), з використанням реплік-речень зі звертаннями та 

вставними словами 

3. У якому класі учні вивчають вимову і правопис префіксів роз-, 

без-, спрощення в групах приголосних? 

А. 5 класі 

Б. 7 класі 

В. 9 класі. 

4. У якому класі учні засвоюють поняття «нормативний наголос», 

«словорозрізнювальний наголос», «форморозрізнювальний наголос», 

«діалектний наголос» 
А. 5 класі 

Б. 9 класі 

В. 10 класі. 

5. У якому класі учням доцільно запропоновувати таку вправу: 

підготуйте інформаційний виступ з теми «Можливості 

українського наголосу»? 

А. 5 класі 
Б. 7 класі 

В. 10 класі. 

6. Установіть відповідність між темами і класом, у якому вони 

вивчаються. 

1. 5 клас А. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та 

[о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів 

2. 6 клас Б. Зміни приголосних при творенні слів: іменників із 
суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; 

буквосполученням -чн- (-шн-). 

3. 7 клас В. Правопис -ться, -шся в дієсловах (повторення) 

1.  

2.  

3.  
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7. Співвіднесіть між видами вправ і призначенням їх. 

1. Акустичні  А. Навчають слухати і розрізняти звуки мови 
2. Артикуляційні  Б. Навчають правильно артикулювати 

звуки мови 

3. Спостереження над звуковим 

складом слів та їх вимовою 

В. Спрямовують на визначення кількості 

голосних і приголосних звуків у словах 

1.  

2.  

3.  

8. Співвіднесіть між видами вправ і призначенням їх. 
1. Списування з фонетичним 

завданням 

А. Сприяють вдосконаленню правописних 

навичок, закріпленню знань з фонетики, 

графіки, орфоепії 
2. З’ясування відношень між 

вимовою і написанням  

Б. Допомагають з’ясувати тотожність 

чи розбіжність між буквами і звуками у 

словах 

3. Фонетичний розбір В. Сприяє засвоєнню орфоепічних і 
правописних навичок 

1.  

2.  

3.  

9. Висловлення істинне/хибне: Виразне читання на уроках 

української мови передбачає чітку артикуляцію, дотримання 

орфоепічних норм, володіння інтонацією, узгодження вербальних і 

невербальних засобів. 
10. Висловлення істинне/хибне: Фонетичний розбір. варто проводити за 

таким порядком: 1) запис слова фонетичною транскрипцією; 2) поділ слова 

на склади, визначення наголошеного складу; 3) характеристика звуків за їх 
артикуляційними ознаками (голосні наголошені і ненаголошені, 

приголосні дзвінкі й глухі, тверді й м’які) та способи графічного 

позначення звуків; 4) співвідношення звуків і букв у слові.  
11. … - розділ методики української мови, що вивчає методи та 

прийоми навчання дітей фонетичної системи української мови, її 

співвіднесеність з графікою та орфографією, складоподілом і 

наголосом, шляхи формування вмінь у галузі фонетичного розбору й 
характеристики звуків мовлення. 

12. … – розділ методики української мови, що вивчає методи 

вдосконалення вимовної культури учнів, виправлення типових 
недоліків вимови звуків мовлення, дотримання орфоепічних норм. 
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЛЕКСИКИ І ФРАЗЕОЛОГІЇ 

 

1. У якому рядку подано лінгводидактичний принцип навчання 

лексикології?   

А. Наочності 
Б. Лексико-семантичний 

В. Вироблення лексико-стилістичної пильності. 

2. У якому рядку подано специфічний принцип навчання 

лексикології? 

А. Доступності 

Б. Лексико-синтаксичний 
В. Точності у з’ясуванні кожної лексеми в тексті. 

3. У якому рядку подано перелік лексичних помилок? 

А. Помилки у слововживанні, виборі слова, використанні 

діалектних і розмовних слів у літературному мовленні, уживання слів 
різної стильової належності, повторення спільнокореневих слів, 

неправильне вживання фразеологізмів тощо 

Б. Відхилення від правил, норм і традицій у продукуванні 
мовлення й використанні мовних засобів у побудові висловлювання 

(тексту)  

В. Помилки, допущені учнями в усному й писемному мовленні, 
пов’язані з порушенням закономірностей і правил граматики 

4. У якому рядку подано виокремлені в лінгводидактиці причини 

лексичних помилок? 

А. Недосконале володіння літературною мовою, бідний лексичний 
запас, невміння користуватися словниками, нерозвиненість мовного 

чуття 

Б. Недостанє володіння пунктуаційними нормами літературної 
мови 

В. Недосконале володіння синтаксичними нормами літературної 

мови 

5. У якому класі учням доцільно запропоновувати таку вправу: 

колективно укладіть словничок популярних у шкільному житті 

неологізмів? 

А. 5 класі 
Б. 6 класі 

В. 10 класі. 
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6. Установіть відповідність між темами і класом, у якому вони 

вивчаються. 
1. 5 клас А. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні 

слова (повторення) 

2. 6 клас Б. Групи слів за походженням: власне українські й 

запозичені (іншомовного походження) слова. 
Тлумачний словник української мови. Словник 

іншомовних слів. 

3. 8 клас В. Повторення та узагальнення вивченого. 
Лексикологія. Фразеологія. 

1.  

2.  

3.  

7. Співвіднесіть між видами вправ і призначенням їх. 

1. Вправи на запам’ятовування 

слова, його семантики в 

єдності з вимовою і 
граматичною формою 

А. Закріплюють семантику слів і 

словосполучень, утворених на основі 

смислової узгодженості  

2. Формування сполучень 

слів смислового характеру  

Б. Доводять, що словосполучення 

будуються за законами смислової 
узгодженості в тісній взаємодії з 

граматичними нормами 

3. Вправи підготовленого 

мовлення 

В. Сприяють активній роботі над 

опорами для створення власних 
висловлювань 

1.  

2.  

3.  

8. Співвіднесіть між видами вправ і призначенням їх. 

1. Ситуативні  А. Сприяють вирішенню комунікативних 

завдань на основі засвоєного словника 
2. Творчі вправи Б. Сприяють створенню речень, текстів на 

основі здобутих знань 

3. Лексичний, лексико-

стилістичний аналіз 

В. Формують уміння і навички аналізувати 

ситуацію, стильові ознаки, лексичні 
одиниці, стиль тексту  

1.  

2.  

3.  
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9. Висловлення істинне/хибне: Лексичні вправи містять завдання 

знайти в тексті незнайомі слова, з’ясувати їх лексичне значення, 
користуючись словником; дібрати синоніми чи антоніми до поданих 

слів; уведення запропонованих слів у речення; з’ясування значення 

фразеологізму тощо. 

10. Висловлення істинне/хибне: Фразеологічні вправи передбачають 
аналітичну й синтетичну роботу з фразеологізмами, як-от: пошук 

фразеологізмів у реченнях і текстах, пояснення значення 

фразеологізмів, добір фразеологічних синонімів, антонімів, роботу з 
фразеологічними словниками тощо. 

11. … вправи передбачають визначення функцій лексичних одиниць у 

текстах різних стилів мовлення, спрямовані на вироблення в учнів 
умінь використовувати лексеми відповідно до стилю мовлення, 

розвивають чуття мови. 

12.  … вправи – різновид вправ, метою яких є розвиток мовлення 

учнів, а матеріалом служать лексичні та фразеологічні одиниці. 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БУДОВИ СЛОВА І СЛОВОТВОРУ 

 

1. У якому рядку подано лінгводидактичний принцип навчання 

будови слова й словотвору?   

А. Науковості 
Б. Встановлення зв’язку у вивченні морфеміки і словотвору з 

орфографією, лексикою граматикою 

В. Урахування структури, семантики і значення значущих частин слова. 

2. У якому рядку подано специфічний принцип навчання будови 

слова й словотвору? 

А. Систематичності 

Б. Комунікативно-практична та функціонально-стилістична 
спрямованість  у навчанні будови слова і словотвору 

В. Свідомого виділення морфем у слові. 

3. У якому класі учні вивчають тему «Незмінні й змінні слова»? 

А. 5 класі 
Б. 6 класі 

В. 10 класі. 

4. У якому класі учні опановують стилістичні особливості засобів 

словотвору? 

А. 5 класі 

Б. 10 класі 



 
140 

   

В. 11 класі. 

5. У якому учням доцільно запропоновувати таку вправу: створіть 

допис до шкільного веб-сайта про українських меценатів з 

використанням складних слів? 

А. 5 класі 

Б. 6 класі 
В. 10 класі. 

6. Установіть відповідність між темами і класом, у якому вони 

вивчаються. 
1. 5 клас А. Правопис значущих частин слова (повторення). Написання 

префіксів пре-, при-, прі- 

2. 6 клас Б. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова 
3. 10 клас В. Зміни приголосних при збігові їх у процесі 

словотворення 

1.  

2.  

3.  

7. Співвіднесіть між видами вправ і призначенням їх. 

1. Зіставлення 

словотворчих понять з 
морфемними 

А. Сприяють кращому усвідомленню понять 

словотвору, твірної і похідної основи, 
розумінню особливостей творення слів 

2. Спостереження і 

порівняння мовних явищ 

Б. Дають змогу усвідомити, що слова мають 

певну форму 

3. Морфемний розбір В. Забезпечують усвідомлення будови слова, 
розуміння і застосування орфографічних 

правил 

1.  

2.  

3.  

8. Співвіднесіть між видами вправ і призначенням їх. 

1. Тренувальні 
вправи 

А. Підсилюють увагу до морфемної і словотворчої 
будови слова, допомагають краще усвідомити 

лексичне значення слова 

2. Творчі  Б. Збагачують, активізують словник учнів, 

створюють умови для застосування орфографічних 
правил 

3. Диктанти  В. Сприяють формуванню правописних умінь і навичок, 

контролю засвоєних знань 

1.  
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2.  

3.  

9. Висловлення істинне/хибне: Мета словотвірного розбору - 
з’ясувати, як утворене слово: на базі якої твірної основи або твірного 

слова; за допомогою яких словотворчих афіксів; яким способом.  

10. Висловлення істинне/хибне: Прийоми словотвірного розбору 
такі: вибірковий аналіз; з’ясування способу творення окремих слів 

після написання тренувальних вправ; паралельне використання 

словотвірного і морфемного аналізу; добір слів з однаковими 

префіксами і суфіксами; словоскладання за поданими словами. 
11. Сформувати в учнів стійкі уміння розрізняти форми слів і 

спільнокореневі слова; забезпечити знання особливостей значущих 

частин слова; навчити здійснювати морфемний і словотворчий аналіз 
слова; формувати уміння й навички користуватися словниками; 

активізувати морфемний канал сприйняття слів – це … методики 

навчання будови й слова й словотвору. 

12. За способом виконання викоремлюють … і … морфемний розбір 
слова. 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЧАСТИН МОВИ 

 

1. У якому рядку подано лінгводидактичний принцип навчання 

морфології?   
А. Звʼязку теорії з практикою 

Б. Лексико-граматичний 

В. Вивчення частин мови у зв’язку з фонетикою, лексикою, словотвором 

синтаксисом. 

2. У якому рядку подано специфічний принцип навчання 

морфології? 

А. Перспективності 
Б. Морфолого-синтаксичний   

В. Вивчення системи відмінювання частин мови і словотвору у 

зв’язку з орфографією. 

3. У якому класі учні вивчають тему «Незмінювані іменники. Рід 

незмінюваних іменників»? 

А. 6 класі 

Б. 7 класі 
В. 10 класі. 
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4. У якому класі учні опановують стилістичні особливості частин 

мови? 
А. 6 класі 

Б. 7 класі 

В. 11 класі. 

5. У якому учням доцільно запропоновувати таку вправу: складіть 

байку (прозою) у формі діалогу між двома птахами – перелітним і 

таким, що залишається зимувати в Україні (з використанням 

інформації про птахів, зібраної в мережі Інтернет, та з 

вживанням у репліках діалогу складних речень, частини яких 

поєднано сполучниками (тому що, щоб, але, для того щоб)? 

А. 6 класі 
Б. 7 класі 

В. 10 класі. 

6. Установіть відповідність між темами і класом, у якому вони 

вивчаються. 
1. 6 клас А. Написання разом порядкових числівників з -тисячний. 

Узгодження числівників з іменниками 

2. 7 клас Б. Написання прислівникових словосполучень типу: раз 
у раз, з дня на день. 

3. 10 клас В. Синонімічні способи вираження різного ступеня 

ознаки, використання прислівників дуже, вельми, 
занадто, мало, вкрай, зовсім, особливо, трохи, дещо, 

злегка та ін. 

1.  

2.  

3.  

7. Співвіднесіть між видами вправ і призначенням їх. 

1. Вправи на заміну 

одних форм 
іншими 

А. Сприяють розвитку мовлення, навчають 

зіставляти різні форми слів, формують уміння 
використовувати в мовленні лексичні і 

граматичні синоніми 

2. Спостереження і 

порівняння мовних 
явищ 

Б. Дають змогу усвідомити, що слова мають 

певну форму 

3. Морфологічний 

розбір 

В. Для усвідомлення морфологічних ознак 

слова, розуміння і застосування орфографічних 
правил 

1.  
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2.  

3.  

8. Співвіднесіть між видами вправ і призначенням їх. 
1. Тренувальні 

вправи 

А. Підсилюють увагу до виучуваних явищ, формують 

уміння використовувати ситуаційно доцільні форми 

слів  
2. Вправи 

на переклад  

Б. Забезпечують здійснення українсько-російських 

зіставлень, спостерігати за відмінностями в 

морфологічних формах обох мов 

3. Творчі  В. Збагачують словник учнів, створюють умови для 
засвоєння граматичних норм літературної мови 

1.  

2.  

3.  

9. Висловлення істинне/хибне: Морфологічний розбір передбачає 

виділення постійних і змінних ознак частини мови та її синтаксичної 

ролі, а також з’ясування орфограм та функцій слова в тексті. 

10. Висловлення істинне/хибне: Здійснюється морфологічний розбір 
за такою узагальненою схемою: частина мови; початкова форма для 

змінних частин мови (називний відмінок однини для іменника, 

займенника, числівника; називний відмінок однини чоловічого роду 
для прикметника, порядкового числівника, дієприкметника; 

неозначена форма для дієслова); морфологічні ознаки, притаманні 

певній частині мови: спочатку постійні, потім змінні; синтаксична 
роль; орфограми (якщо є); функції слова в реченні або тексті. 

11. … вправи виробляють уміння визначати частини мови з 

урахуванням їх змісту, морфологічних ознак та синтаксичної ролі. 

12. Забезпечити засвоєння учнями знань про істотні ознаки частин 
мови і вироблення вмінь і навичок: розпізнавати частини мови; 

визначати морфологічні ознаки форми слова; правильно і стилістично 

доцільно вживати слова різних частин мови, будувати тексти різних 
стилів і типів мовлення, ‒ це … методики навчання морфології. 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ 

 

1. У якому рядку подано лінгводидактичний принцип навчання 

синтаксису?   

А. Використання мовленнєвої практики для засвоєння теорії мови 
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Б. Встановлення зв’язку у вивченні фонетики, графіки, орфоепії, 

орфографії, граматики 
В. Комунікативно-практична та функціонально-стилістична 

спрямованість  у навчанні фонетики. 

2. У якому рядку подано специфічний принцип навчання 

синтаксису? 
А. Вивчення синтаксису у поєднанні з розвитком зв’язного мовлення 

Б. Зіставлення і протиставлення звукової і писемної системи мови 

В. Вивчення системи відмінювання частин мови і словотвору у 
зв’язку з орфографією. 

3. У якому класі учні вивчають тему «Ознайомлення з найбільш 

уживаними вставними словами та сполученнями слів»? 
А. 5 класі 

Б. 8 класі 

В. 10 класі. 

4. У якому класі відповідно до чинної програми учні засвоюють 

складні випадки і варіанти синтаксичного керування? 

А. 5 класі 

Б. 9 класі 
В. 11 класі. 

5. У якому учням доцільно запропоновувати таку вправу: складіть 

текст листа-запрошення на відкриття шкільного краєзнавчого 

музею (меморіальної дошки, пам’ятника історичній особі) з 

уживанням  речень із простими та складними підметами? 

А. 5 класі 

Б. 6 класі 
В. 8 класі. 

6. Установіть відповідність між темами і класом, у якому вони 

вивчаються. 
1. 5 клас А. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й 

речення 

2. 8 клас Б. Будова й види словосполучень за способами вираження 

головного слова 
3. 11 клас В. Словосполучення з прийменником по (піти по гриби; 

по цей день; блукати по полю; триватиме з лютого по 

квітень; кожному по сувенірові; зауваження по суті 
тощо) 

1.  

2.  
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3.  

7. Співвіднесіть між видами вправ і призначенням їх. 

1. Конструювання мовних 
одиниць (словосполучень, 

речень) 

А. Дозволяють зіставляти утворену 
конструкцію з вихідним варіантом, 

зробити висновки 

2. Доповнення речень Б. Формують уміння завершувати думку 
3. Вставка окремих 

компонентів 

В. Розширюють словниковий запас, 

формують уміння й навички логічно 

мислити, будувати правильно 
висловлювання 

1.  

2.  

3.  

8. Співвіднесіть між видами вправ і призначенням їх. 
1. Заміна окремих 

компонентів речень 

А. Розширюють словниковий запас, 

формують уміння й навички логічно 

мислити, будувати правильно 
висловлювання 

2. Перебудова синтаксичної 

конструкції 

Б. Формують навички конструювати 

речення (текст) різних типів 

3. Складання схем, 
словосполучень, речень 

В. Навчають складати схеми за 
поданими одиницями з подальшим їх 

відтворенням 

1.  

2.  

3.  

9. Висловлення істинне/хибне: Синтаксичні вправи спрямовані на 

практичне засвоєння синтаксичних одиниць, зокрема різних видів 

простих, ускладнених і складних речень, головних і другорядних 
членів речення, складанні речень, заміни одних синтаксичних 

конструкцій іншими, виправленні одноманітної або неправильної 

побудови речень тощо. 
10. Висловлення істинне/хибне: Методикою передбачено п’ять 

етапів навчання синтасису: практичне ознайомлення з синтаксичними 

поняттями в початковій школі; пропедевтичне вивчення синтаксису в 
п’ятому класі; поглиблення знань з синтаксису в процесі засвоєння 

морфології, систематичний курс синтаксису; удосконалення 

комунікативних умінь і навичок учнів старшої школи на основі 

узагальнення відомостей про синтаксис української мови. 
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11. Вправи … – вид вправ, під час яких заміна синтаксичних 

конструкцій зумовлює заміну розділових знаків. 
12. Вправи … – вправи, спрямовані на засвоєння синтаксису й 

пунктуації, розвиток абстрактного мислення учнів. 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ  І ПУНКТУАЦІЇ 

 

1. У якому рядку подано лінгводидактичний принцип навчання 

орфографії?   
А. Встановлення зв’язку у вивченні морфеміки і словотвору з 

орфографією, лексикою граматикою 

Б. Правильної організації роботи над орфографічними помилками 
В. Вивчення частин мови у зв’язку з фонетикою, лексикою, словотвором 

синтаксисом. 

2. У якому рядку подано специфічний принцип пунктуації? 

А. Вивчення синтаксису у зв’язку з морфологією та іншими розділами 
Б. Свідомість та автоматизм у навчанні орфографії 

В. Зв’язок у навчанні пунктуації з формуванням навичок виразного 

читання. 

3. На уроці вивчення нового матеріалу (тема «Написання часток -

бо, -но, -то, -от, -таки») доцільно використати 

А. Навчальний пояснювальний диктант 
Б. Контрольний диктант 

В. Переказування тексту 

4. У якому класі учні чинною програмою передбачено з’ясування 

суті понять «орфографічна норма», «орфограма», «орфографічна 

помилка», «орфографічний словник»? 

А. 5 класі 

Б. 8 класі 
В. 10 класі. 

5. У якому учням доцільно запропоновувати таку вправу: складіть 

пам’ятку «Як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші 

частини мови з прийменниками та частками (проте – про те, 

зате – за те, якби – як би та ін.).? 

А. 5 класі 

Б. 6 класі 
В. 7 класі. 

6. Установіть відповідність між видом диктанта і методикою його 

проведення. 
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1. Коментований 

диктант 

А. Учні під диктовку записують текст, і в цей час 

один з учнів уголос називає слова зі складною для 
написання орфограмою та з’ясовує, як писати те чи 

інше слово 

2. Розподільний 

диктант 

Б. Учні розподіляють мовні одиниці (слів, 

словосполучень, речень) у певні групи 
3. Творчий диктант В. Учні під час написання вносять у 

диктований текст конкретні зміни, указані 

вчителем 

1.  

2.  

3.  

7. Співвіднесіть між види диктантів. 
1. За метою проведення   А. Контрольні, навчальні і контрольно-

навчальні 

2. За часом пояснення 

орфограм чи пунктограм 

Б. Попереджувальні, коментовані і 

пояснювальні 
3. За характером запису 

тексту 

В. Дослівні й зі зміною тексту 

1.  

2.  

3.  

8. Співвіднесіть між видами вправ і призначенням їх. 

1. Заміна одних 

синтаксичних конструкцій 
іншими 

А. Сприяє засвоєнню пунктограм, що 

мають труднощі 

2. Пунктуаційний  розбір Б. Забезпечує засвоєння вивчених 

правил 
3. Складання речень на 

певні пунктуаційні правила 

В. Сприяє правильній організації 

роботи над пунктограмами 

1.  

2.  

3.  

9. Висловлення істинне/хибне: Методика навчання пунктуації – це 

розділ методики мови, що досліджує процес формування в учнів 

пунктуаційних умінь і навичок. 
10. Висловлення істинне/хибне: Методика навчання пунктуації 

спрямована на розв’язання таких завдань: розкрити значення 

розділових знаків у писемному мовленні; забезпечити свідоме 
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засвоєння пунктуаційних правил; виробити вміння учнів 

обґрунтовувати вибір розділових знаків; розвивати пунктуаційну 
пильність; виробити вміння виправляти пунктуаційні помилки. 

11. До … умінь відносять такі: знаходження в словах певних 

орфограм; пояснення орфограм, виправлення орфографічних помилок, 

уміння знаходити в реченні або тексті смислові відрізки, які необхідно 
виділити розділовими знаками, розставляти розділові знаки, 

знаходити пунктуаційні помилки. 

12. … розбір передбачає називання розділового знака та визначення 
його функцій; позначення пунктуаційно-смислового відрізка, що 

виділяється розділовим знаком. 

 

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ 

 

1. У якому рядку подано специфічний (власне методичний) 

принцип розвитку мовлення?   
А. Випереджальний розвиток усного мовлення 

Б. Вивчення системи відмінювання частин мови і словотвору у 

зв’язку з орфографією 
В. Вивчення частин мови у зв’язку з фонетикою, лексикою, словотвором 

синтаксисом. 

2. У якому рядку подано напрями роботи з розвитку мовлення? 
А. Збагачення словникового запасу учнів; засвоєння норм 

літературної мови і формування умінь і навичок складати 

висловлювання в усній і писемній формі певного типу і стилю 

мовлення 
Б. Формування комунікативних умінь і навичок учнів, засвоєння 

лексичних норм сучасної української літературної мови 

В. Засвоєння правил мовленнєвого етикету, опанування жанрів усного 
мовлення  

3. У якому рядку подано правильну послідовність етапів 

формування мовленнєвих умінь і навичок? 

А. Кумуляція, мотивація, усвідомлення, тренування, узагальнення 
Б. Мотивація, кумуляція, усвідомлення, тренування, узагальнення 

В. Тренування, кумуляція, мотивація, усвідомлення, узагальнення. 

4. У якому класі чинною програмою передбачено написання листа 

до рідної людини з використанням звертань та вставних слів? 

А. 6 класі 

Б. 7 класі 
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В. 8 класі. 

5. У якому класі передбачено написання учнями твору-роздуму на 

морально-етичну тему в публіцистичному стилі? 

А. 7 класі 

Б. 8 класі 

В. 9 класі. 

6. Установіть відповідність між видами переказів. 

1. За метою проведення А. Контрольні, навчальні 

2. За обсягом Б. Докладні, стислі, вибіркові 
3. За формою мовлення В. Усний, письмовий 

1.  

2.  

3.  

7. Співвіднесіть між видами творів. 

1. За джерелами матеріалу А. На лінгвістичні теми, за картиною, 

телепередачею, за відеофільмом, на 

основі почутого або прочитаного, на 
основі власних спостережень тощо 

2. За типом мовлення Б. Розповідь, опис, міркування 

(роздум) 
3. За ступенем самостійності В. Колективні, індивідуальні 

1.  

2.  

3.  

8. Співвіднесіть між видами вправ і призначенням їх. 
1. Конспектування А. Короткий виклад змісту чи основних ідей 

прочитаного або прослуханого: статті, лекції, 

розділи з підручника, цілої книги 
2. Переказ Б. Вид роботи з розвитку мовлення, що 

передбачає відтворення змісту сприйнятого на 

слух або прочитаного тексту 
3. Твір  В. Вид письмових робіт з мовленнєвого 

розвитку учнів, пов’язаний із самостійним 

викладом учнями думок, міркувань 

1.  

2.  

3.  

9. Висловлення істинне/хибне: Завдання докладного переказу - 

лаконічно, стисло передати основний зміст тексту, випустивши деталі. 
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10. Висловлення істинне/хибне: У лінгводидактиці під жанром 

розуміють визначений мовленнєвою ситуацією різновид текстів, що 
існує в межах того чи іншого функційного стилю й має відносно 

стійку спільність змістово-композиційних, лінгвостилістичних та в 

ряді випадків – техніко-реалізаційних особливостей; динамічна 

структурна модель створення таких текстів відповідно до особливих 
норм їх породження.. 

11. … – вид роботи, що передбачає з’ясування особливостей 

структури й семантики, стильових та стилістичних властивостей 
тексту, характеристики мовних засобів щодо ефективності їх 

використання з метою реалізації комунікативної мети. 

12. … переказ передбачає не тільки переказування змісту прочитаного 
тексту, а й внесення певних змін, визначених учителем. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ЗІ СТИЛІСТИКИ 

 

1. Розділ методики української мови, що досліджує методи і 

прийоми навчання учнів стилістики й вироблення стилістичних 

умінь і навичок, – це  
А. Методика навчання стилістики 

Б. Методика розвитку мовлення 

В. Методика навчання морфології 

2. У якому рядку подано перелік стилістичних помилок? 

А. Порушення стильової єдності тексту, неправильне вживання слів з 

переносним значенням, фразеологізмів, штучна образність; недоречне 

використання емоційно забарвлених слів і виразів, без урахування їх 
стилістичних функцій, унаслідок чого виникає стилістична 

несумісність слів; невмотивоване нагромадження одних і тих же 

частин мови або їх форм тощо 
Б. Помилки у слововживанні, виборі слова, використанні діалектних і 

розмовних слів у літературному мовленні, уживання слів різної 

стильової належності, повторення спільнокореневих слів, неправильне 

вживання фразеологізмів тощо 
В. Відхилення від правил, норм і традицій у продукуванні мовлення й 

використанні мовних засобів у побудові висловлювання (тексту) 

3. У якому рядку подано перелік стилістичних умінь? 
А. Розпізнавати й оцінювати стилістичне значення мовних засобів і 

співвіднести їх у мовленні; уміння здійснювати стилістичний аналіз 

певного тексту; будувати текст у відповідному стилі мовлення, 
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удосконалювати стиль написаного, аналізувати текст задля 

визначення й характеристики ознак стилю, стилістичних функцій 
мовних одиниць 

Б. Виділяти граматичну основу речення; визначати мету 

висловлювання в реченні; розрізняти окличні і неокличні речення; 

знаходити граматичні відрізки, що ускладнюють речення; визначати 
місце смислового відрізка в реченні тощо 

В. Правильно писати слова з орфограмами, що не підлягають 

правилам; користуватися орфографічним словником; перевіряти 
написання слова за орфографічним словником; знаходити і 

виправляти орфографічні помилки. 

4. У якому класі учні опановують тему «Поняття про офіційно-

діловий стиль»? 

А. 6 класі 

Б. 7 класі 

В. 8 класі. 

5. У якому учням доцільно запропоновувати таку вправу: складіть 

інтерв’ю в публіцистичному стилі? 

А. 8 класі 
Б. 9 класі 

В. 10 класі. 

6. Установіть відповідність між темами і класом, у якому вони 

вивчаються. 

1. 6 клас А. «Поняття про офіційно-діловий стиль» 

2. 7 клас Б. «Поняття про публіцистичний стиль» 

3. 9 клас В. «Стилі, типи мовлення (повторення)» 

1.  

2.  

3.  

7. Співвіднесіть між видами вправ і призначенням їх. 
1. Стилістичне 

конструювання 

А. Вид стилістичної вправи, що передбачає 

побудову словосполучень і речень за опорними 

словами певної лексичної групи, конструювання 

тексту відповідного стилю 
2. Стилістичне 

редагування 

Б. Стилістичний прийом, що створює передумови 

для критичного ставлення до власного мовлення, 

виховує вимогливість до себе і розкриває „чуття 
мови”, дар слова, основи яких закладаються в 

процесі спостереження над усним та писемним 
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мовленням та під час стилістичного експерименту 

3. Стилістичний 
експеримент 

В. Навчальний прийом, що ґрунтується на доборі 
й підстановці стилістичних мовних одиниць у 

певний контекст 

1.  

2.  

3.  

8. Співвіднесіть між видами вправ і призначенням їх. 

1. Лексико-стилістичні А. Передбачають визначення функцій 

лексичних одиниць у текстах різних стилів 
мовлення, спрямовані на вироблення в 

учнів умінь використовувати лексеми 

відповідно до стилю мовлення, розвивають 
чуття мови 

2. Фонетико-стилістичні Б. Передбачають аналіз частотності 

використання звуків у текстах різних 

стилів, удосконалюють уміння 
використовувати засоби милозвучності в 

мовленні тощо 

3. Власне стилістичні В. Розкривають конкретні стилістичні 
ознаки мовних явищ, спрямовані на 

формування стилістичних умінь і навичок 

1.  

2.  

3.  

9. Висловлення істинне/хибне: Стилістичні помилки доцільно 

класифікувати на фонетико-стилістичні, лексико-стилістичні, 

граматико-стилістичні і власне стилістичні. 
10. Висловлення істинне/хибне: Стилістичне конструювання вчить 

користуватися словом, розпізнавати відтінки його значення і 

сполучувати його з іншими словами; добирати мовний матеріал для 
складання зразків текстів різної стильової належності, сприяє 

засвоєнню стилістичних засобів усного та писемного мовлення. 

11. … вправи – усні й письмові вправи, що допомагають учням 

зрозуміти завдання функціональних стилів, основні загальні риси й 
мовні особливості на фонетичному, лексичному, граматичному рівнях 

мови. 
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12. … стилістика вчить компонувати висловлювання, 

підпорядковуючи зміст і форму мовленнєвого акту відповідним 
життєвим умовам. 

 

МЕТОДИКА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

1. У якому порядку подано тлумачення методичної категорії 

«позакласна робота з української мови»?  

А. Спеціальні цілеспрямовані мовні заняття з учнями, що 
відбуваються в позаурочний час 

Б. Спосіб навчання української мови, що передбачає засвоєння 

учнями мови в її когнітивній функції, мовних одиниць як носіїв 
мовної картини світу 

В. Розділ методики української мови, що вивчає способи формування в 

учнів граматичних понять та засвоєння ними граматичних 

закономірностей, набуття практичних умінь під час граматичного 
розбору й використання граматичних знань у процесі формування 

орфографічних, мовленнєвих умінь і навичок та культури мовлення, 

вивчає шляхи формування граматичної будови мовлення. 

2. У якому рядку подано перелік епізодичних видів позакласної 

роботи з української мови? 

А. Мовні тижні, олімпіади, захист робіт у МАН 
Б. Усний мовний журнал, мовний гурток   

В. Вправи, робота з підручником, урок 

3. У якому рядку подано вимоги до гурткової роботи 

А. Виховний і розвивальний характер матеріалів і завдань, їх 
практична спрямованість; творчий підхід до планування і реалізації 

завдань; відсутність одноманітності, шаблону в роботі тощо 

Б. Ввічливість, уважність, чемність, стриманість співрозмовників 
В. Змістовність, правильність, точність, логічність, чистота, 

виразність. 

4. У якому рядку подано функції стіннівки як виду позакласної 

роботи з української мови? 
А. Є засобом розвитку позакласної роботи з української мови, дає 

змогу мотивувати необхідність створення учнями творів у 

публіцистичному стилі, розвиває мовленнєву активність учнів, є 
основою творчої й одночасно дослідницької діяльності 

Б. Засвоєння мовленнєвої етики і виховання культуромовної 

поведінки під час спілкування 
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В. Комунікативна, пізнавальна, номінативна, фатична 

5. Установіть відповідність між темами і класом, у якому вони 

вивчаються. 

1. Олімпіада з 

української 

мови та 
літератури 

А. Систематична форма позакласної й позашкільної 

роботи учнів, що проводиться задля розвитку 

пізнавальних інтересів, творчих здібностей учнів, а 
також для виявлення кола інтересів, розвитку учнів 

2. Мала 

академія наук 

Б. Освітня система, яка забезпечує організацію і 

координацію науково-дослідницької діяльності 
учнів, створює умови для їх інтелектуального, 

духовного, творчого розвитку та професійного 

самовизначення, сприяє нарощуванню наукового 
потенціалу країни 

3. Міжнародний 

конкурс з 

української 
мови імені 

Петра Яцика 

В. Щорічний конкурс, мета якого - сприяння 

утвердженню статусу української мови як 

державної, піднесення її престижу, виховання у 
молодого покоління українців поваги до мови свого 

народу  

1.  

2.  

3.  

6. Висловлення істинне/хибне: Олімпіада – своєрідне філологічне 

випробування – полягає у виконанні учнями ряду творчих завдань 

підвищеної складності, що вимагають широкої ерудиції, кмітливості, 
розвиненого мовного чуття. 

7. Висловлення істинне/хибне: Зміст позакласної роботи становлять 

загальні відомості про мову, питання з лексикології, фразеології, 
граматики, стилістики; ознайомлення з науково-популярною 

лінгвістичною літературою, довідковими, лексикографічними 

виданнями; ознайомлення і з сучасною мовною ситуацією в Україні; 
питання походження імен, прізвищ, географічних назв, відомостями 

про видатних мовознавців. 

8. … – завдання, вірші, загадки, кросворди, ребуси, анаграми, 

лінгвістичні мініатюри тощо, які використовують для активізації 
навчальної діяльності учнів на уроках української мови та в 

позакласній роботі. 

9. … – колективна подорож, похід до музеїв, промислових 
підприємств, визначних місць, подорож на історичні об’єкти із 

загальноосвітньою, науковою метою. 
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МОВНИЙ АНАЛІЗ  

 

Схема повного фонетико-фонематичного аналізу 

 

1. Записати слово (орфографічно, фонематичною та фонетичною 

транскрипціями). Визначити в ньому кількість букв, фонем і звуків. 
2. Поділити слово на склади, охарактеризувати їх: за кінцевим 

звуком, за початковим звуком, за відношенням до наголосу.  

3. Охарактеризувати голосні фонеми: ряд, піднесення, 
лабіалізація, яким варіантом фонеми виступає. 

4. Охарактеризувати приголосні фонеми: за співвідношенням 

голосу й шуму, за участю голосу, за активним мовним органом, за 
місцем творення й способом творення, за участю носового резонатора, 

за палатальністю; указати, яким алофоном фонеми виступає. 

5. Визначити модифікації фонем: позиційні, комбінаторні. 

6. З’ясувати чергування фонем (історичні чергування). 

Зразок  
1. Вітер – /вітер/, [в́’ітеир]; 5 букв, 5 фонем, 5 звуків. 

2. [в́’і-теир]: [в’і́] – склад відкритий, прикритий, наголошений; 
[теир] – закритий, прикритий, ненаголошений. 

3. Голосні: 

/і/ – переднього ряду, високого піднесення, нелабіалізована, 
наголошена, реалізується інваріантом [і]; 

/е/ – переднього ряду, середнього піднесення, нелабіалізована, 

ненаголошена, виявляється в позиційному варіанті [еи]; 

4. Приголосні: 
/в/ – сонорна, губна, щілинна, неносова, тверда, реалізується в 

комбінаторному варіанті [в’]; 

/т/ – шумна, глуха, передньоязикова, проривна, неносова, тверда, 
виступає в інваріанті [т]; 

/р/ – сонорна, передньоязикова, вібрант, неносова, тверда, реалізується 

в інваріанті [р]. 

5. Модифікації фонем: 
позиційні алофони: /е/ → [еи] – у ненаголошеній позиції; 

комбінаторні алофони: /в/ → [в’] – палаталізація, зумовлена 

акомодацією. 
6. Чергування фонем: 

/е/ – нульова фонема: вітер – вітру. 
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Схема орфографічного аналізу 

 
1. Записати слово орфографічно. 

2. Виділити орфограму й визначити її тип. 

3. Пояснити написання. 

4. З’ясувати принцип орфографії, на якому базується написання.   

Зразок 

1. Беззмістовний. 

2. Орфограма „Подвоєні букви” – буквена. 
3. Літери подвоюються внаслідок збігу: префікс закінчується, а 

корінь починається літерою з.   

4. Принцип орфографії – морфологічний. 
1. Торф’яний. 

2. Орфограма „Уживання апострофа” – небуквена. 

3.  Апостроф пишеться перед я, тому що перед буквою на 

позначення губного приголосного [ф] є приголосний р.  
4. Принцип написання – традиційний.  

 

Схема повного лексичного аналізу 

 

1. Записати слово в початковій формі. 

2. З’ясувати функцію: повнозначне чи службове. 
3. Сформулювати лексичне значення. 

4. Визначити, однозначне слово чи багатозначне, у прямому чи 

переносному значенні вжите, тип перенесення (для багатозначних). 

5. Дібрати групи слів за значенням: омоніми, синоніми, антоніми, 
пароніми. 

6. З’ясувати походження слова: корінне, запозичене. 

7. Визначити, до активної (загальномовної, термінологічної) чи 
пасивної (історизм, архаїзм, неологізм) лексики належить. 

8. З’ясувати стилістичне використання: міжстильове чи співвідносне 

зі стилем (наукова, суспільно-політична, виробничо-професійна, 

офіційно-ділова, побутова лексика); нейтральне чи емоційно 
забарвлене; літературного чи позалітературного вжитку. 

Зразок  

Все йде, все минає – і краю немає (Т. Шевченко). 
1. Край. 

2. Повнозначне слово. 

3. Значення: „припинення, закінчення якоїсь дії, стану”. 
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4. Багатозначне, ужите в переносному значенні, лексична метафора. 

5. Групи за значенням: омонім – край (столу сидіти); синонім – 
кінець; антонім –початок. 

6. Споконвічно українське, спільнослов’янське слово. 

7. Належить до активної загальномовної лексики. 

8. За стилістичним використанням: міжстильове,  емоційно 
нейтральне, літературного вжитку. 

 

Схема морфемного аналізу слова 

 
1. Установити лексичне значення слова;  

2. Частина мови, до якої належить аналізоване слово;  

3. Слово змінне чи незмінне;  
4. Виділити закінчення, якщо воно є;  

5. Визначити основу; з’ясувати, похідна вона чи непохідна;  

6. Знайти корінь, назвати спільнокореневі слова;  

7. Виділити афікси: префікси, суфікси, постфікси, інтерфікси;  
8. Позначити графічними значками морфемну будову слова. 

Зразок  

Доцільний – той, що досягнув цілі; прикметник; слово змінне 
(доцільного, доцільному…); закінчення -ий, повне; основа доцільн-, 

похідна; корінь -ціль- (спільнокореневі слова цілеспрямований, 

цільовий); префікс до-, суфікс -н-; 
 

 

Схема словотвірного аналізу слова 

1. Установити лексичне значення слова. 
2. Знайти твірне слово.  

3. Визначити твірну основу.  

4. Назвати морфологічні зміни (чергування, усічення, накладання), які 
відбуваються у твірній основі при переході її в похідне слово.  

5. Виявити словотворчі засоби.  

6. Назвати спосіб творення похідного слова.  
7. Позначити графічними знаками словотворчі частини. 

Зразок   

Захисник – той, що захищає; твірне слово – захищати; твірна 

основа – захищ- / захис-; чергування щ//с; усічення -а-; словотворчий 
засіб – суфікс -ник; суфіксальний спосіб творення; 

захисник ← захищати 

доцільний. 
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Схеми морфологічного аналізу 

 

Схема морфологічного аналізу іменника 

1. Іменник;  

2. Початкова форма;  

3. Власна чи загальна назва;  
4. Конкретний чи абстрактний;  

5. Збірний.  

6. Речовинний.  
7. Істота чи неістота.  

8. Рід (в однині). 

9. Число.  
10. Відмінок (якщо є).  

11. Відміна.  

12. Група (якщо є). 

13. Правопис.  
14. Спосіб творення (якщо слово похідне).  

15. Синтаксична роль. 

Зразок  
І загляда в моє вікно світанок синіми очима (В.Сосюра). 

Світанок  іменник; початкова форма  світанок; загальна 

назва; абстрактний; неістота; чол. рід; однина; називний відмінок; 

суфіксальний спосіб творення; підмет. 

 

Схема морфологічного аналізу прикметника 

 

1. Прикметник;  
2. Початкова форма.  

3. Розряд за значенням.  

4. Ступінь порівняння (у якісних).  

5. Рід.  
6. Число.  

7. Відмінок. 

8. Група.  
9. Форма.  

10. Правопис;  

11. Спосіб творення (якщо слово похідне).  
12. Синтаксична роль. 
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Зразок  

Ще нерозквітлі дзвоники конвалії безшумно струшували густий 
настояний аромат (М.Стельмах). 

Густий  прикметник; початкова форма  густий; якісний; 

нульовий ступінь порівняння; чоловічий рід; однина; знахідний 

відмінок; тверда група; повна нестягнена форма; непохідний; 

означення. 

 

Схема морфологічного аналізу числівника 

 
1. Числівник.  

2. Початкова форма. 

3. Розряд за значенням.  

4. Розряд за будовою.  
5. Відмінок.  

6. Правопис.  

7. Синтаксична роль. 

Зразок  

Два журавлі над нами  двоє друзів  тепло весни несли через 

фронти (М.Ткач). 

Два  числівник; початкова форма  два; кількісний; власне 

кількісний (ціле число); простий; називний відмінок; підмет. 

 

Схема морфологічного аналізу займенника 

 

1. Займенник.  

2. Початкова форма.  
3. Розряд за значенням.  

4. Рід (якщо є). 

5. Число (якщо є). 
6. Відмінок.  

7. Правопис.  

8. Синтаксична роль. 

Зразок  
Навіть того, чиє життя минає в небі, цей степ вражає своїм 

безмежжям (О.Гончар). 

Того  займенник; початкова форма  той; вказівний; чоловічий 

рід; однина; родовий відмінок; додаток. 
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Схема морфологічного аналізу дієслова 

 
1. Дієслово.  
2. Початкова форма.  

3. Вид.  

4. Перехідне чи неперехідне.  
5. Стан.  

6. Спосіб. 

7. Час;  

8. Число.  
9. Особа (якщо є).  

10. Рід (якщо є). 

11. Дієвідміна.  
12. Спосіб творення (якщо слово похідне). 

13. Правопис. 

14. Синтаксична роль. 

Зразок  
Лежать віки покриті пилом, позасихала кров на них 

(М.Рильський). 

Лежать – дієслово; початкова форма – лежати; недоконаний 
вид; неперехідне; нульовий стан; дійсний спосіб; теперішній час; 

множина; 3 особа; ІІ дієвідміна; непохідне слово; пишемо 

ненаголошений е у корені слова (лежать – лежачи); присудок. 
Позасихала – дієслово, початкова форма – позасихати; 

доконаний вид; неперехідне; нульовий стан; дійсний спосіб; минулий 

час; однина; жіночий рід; І дієвідміна; префіксальний спосіб творення; 

присудок. 

 

Схема морфологічного аналізу дієприкметника 

 
1. Дієприкметник.  
2. Початкова форма (називний відмінок однини чоловічого роду). 

3. Активний чи пасивний.  

4. Час.  
5. Вид.  

6. Число.  

7. Рід (в однині).  

8. Відмінок.  
9. Спосіб творення. 
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10. Правопис. 

11. Синтаксична функція. 

Зразок  

Влучно мовлене слово постає естетично наснаженим і 

значущим (А.Загнітко). 

Мовлене (слово) – дієприкметник; початкова форма – мовлений; 
пасивний; минулий час; недоконаний вид; середній рід; однина; 

називний відмінок; суфіксальний спосіб творення (мовлений від 

мовити); означення. 

 

Схема морфологічного аналізу дієприслівника 

 
1. Дієприслівник.  
2. Вид. 

3. Час.  

4. Спосіб творення.  

5. Правопис.  
6. Синтаксична роль. 

Зразок  

Прозорі краплини падали на землю, виблискуючи на сонці 
(О.Довженко).  

Виблискуючи – дієприслівник; недоконаний вид; теперішній час; 

суфіксальний спосіб творення (виблискуючи від виблискують); 
обставина. 

 

Схема морфологічного аналізу прислівника 

 
1. Аналізований прислівник.  

2. Розряд за значенням.  

3. Ступінь порівняння (якщо є), форма ступеня порівняння. 

4. Від якої частини мови утворений.  
5. Спосіб творення.  

6. Синтаксична роль.  

7. Особливості правопису. 

Зразок  

Ми повертаємось додому лісом… (Григір Тютюнник).  

Додому – прислівник; обставинний, місця; не має ступенів 

порівняння; утворений від іменника дім; префіксально-суфіксальний 
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спосіб творення; обставина; пишеться разом, бо утворений 

сполученням прийменника з іменником. 
 

Схема морфологічного аналізу прийменника 

 
1. Прийменник.  
2. З якою частиною мови і з яким відмінком уживається.  

3. Який за будовою (простий, складний чи складений).  

4. Який за походженням (первинний чи вторинний).  

5. Від якої частини мови утворений (відіменний, прислівниковий).  
6. Особливості правопису. 

Зразок  

Та навпростець, в єдиний плиг, спрожогу поміж людей проклав 
собі дорогу  (Л.Костенко). 

Поміж – прийменник; уживається із займенником у родовому 

відмінку; складний; первинний; пишеться разом. 

 

Схема морфологічного аналізу сполучника 

 
1. Сполучник.  

2. Що з’єднує? (однорідні члени речення, частини складного речення 
чи окремі речення).  

3. Сурядний чи підрядний.  

4. Група за значенням.  
5. Похідний чи непохідний.  

6. Будова (простий, складний чи складений).  

7. Одиничний, повторюваний чи парний. 
8. Особливості написання. 

Зразок  

Він тремтів та схоплювався з лави, як хто ввіходив до хати 

(М.Коцюбинський). 
Та – сполучник; з’єднує однорідні присудки: тремтів та 

схоплювався; сурядний; єднальний; непохідний; простий; одиничний. 

 

Схема морфологічного аналізу частки 

 
1. Частка.  

2. Група за значенням і вживанням: а) фразова (надає смислового 
відтінку: вказівна, означальна, видільна; модальна: власне модальна, 
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стверджувальна, заперечна, питальна, спонукальна; емоційно-

експресивна); б) словотворча; в) формотворча.  
3. Правопис. 

Зразок  

Ось край дороги заскрипів журавель… (М.Стельмах). 

Ось – частка; надає смислового відтінку, вказівна; пишеться 
окремо від слова, до якого відноситься. 

 

Схема морфологічного аналізу вигука 

 
1. Вигук.  

2. Розряд за значенням (емоційний, спонукальний, слово мовного 

етикету, звуконаслідувальне слово).  
3. Група за походженням (первинний, похідний).  

4. Правопис. 

Зразок  

Ох, море… Краю не видно (О.Гончар). 
Ох – вигук;  емоційний;  первинний;  виділяється комою. 

 

Схема синтаксичного аналізу членів речення 

 

Підмет: 1) на яке питання відповідає; 2) простий чи складний; 

3) морфологічне вираження. 
Присудок: 1) на яке питання відповідає; 2) простий дієслівний 

чи складений (іменний або дієслівний); 3) морфологічне вираження. 

Додаток: 1) на яке питання відповідає; 2) до якого слова 

відноситься; 3) морфологічне вираження; 4) прямий чи непрямий; 
5) синтаксичний зв’язок з головним членом. 

Означення: 1) на яке питання відповідає; 2) до якого слова 

відноситься; 3) морфологічне вираження; 4) узгоджене чи 
неузгоджене; 5) синтаксичний зв'язок з головним (означуваним) 

словом. 

Прикладка: 1) поширена чи непоширена; 2) до якого слова 
відноситься; 3) стоїть перед чи після означуваного слова; 

4) морфологічне вираження; 5) синтаксичний зв’язок зі словом, до 

якого відноситься. 

Обставина: 1) на яке питання відповідає; 2) до якого слова 
відноситься; 3) яка обставина за значенням; 4) морфологічне 

вираження; 5) синтаксичний зв’язок зі словом, до якого відноситься. 
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Зразок  

Журавлі, відлітаючи в теплі краї, ронили на землю жалібне 
курликання і несли за собою прощальну гіркоту (І.Пільгук). 

Журавлі – підмет: 1) відповідає на питання хто?; 2) простий; 

3) виражений називним відмінком іменника. 

Ронили, несли – однорідні присудки: 1) відповідають на питання 
що робили?; 3) прості дієслівні; 4) виражені дієсловами минулого 

часу. 

Курликання – додаток; 1) відповідає на питання що?; 
2) відноситься до дієслова ронили; 3) виражений знахідним відмінком 

іменника; 4) прямий; 5) синтаксичний зв’язок з дієсловом-присудком 

– керування. 
Гіркоту – додаток; 1) відповідає на питання що?; 2) відноситься 

до дієслова несли; 3) виражений знахідним відмінком іменника; 

4) прямий; 5) синтаксичний зв'язок з дієсловом-присудком – 

керування. 
Жалібне – означення; 1) відповідає на питання яке?; 

2) відноситься до іменника курликання; 3) виражене прикметником; 4) 

узгоджене; 5) синтаксичний зв’язок з іменником – узгодження. 
На землю – обставина: 1) відповідає на питання куди?; 

2) відноситься до дієслова ронили; 3) обставина місця; 4) виражена 

іменником з прийменником; 5) синтаксичний зв’язок з дієсловом – 
керування. 

За собою – обставина: 1) відповідає на питання куди?; 

2) відноситься до дієслова несли; 3) обставина місця; 4) виражена 

займенником з прийменником; 5) синтаксичний зв’язок з дієсловом – 
керування. 

 

Схема синтаксичного аналізу складносурядного речення 

 

1) тип речення за метою висловлювання;  

2) за емоційним забарвленням;  

3) сполучникове;  
4) складносурядне;  

5) кількість речень, що входять до складносурядного;  

6) засоби зв'язку простих речень;  
7) смислові відношення (про які явища повідомляється в частинах); 

8) правила розстановки розділових знаків;  

9) схема речення. 
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Далі кожне речення розбирається за схемою простого речення. 

Зразок  
Щоправда, нині похолодання не сягнуло інею, та й трава вже 

стояла буйна, рослава (Ю. Мушкетик). 

1) Розповідне; 2) неокличне; 3) сполучникове; 

4) складносурядне; 5) два; 6) єднальний складений сполучник та й; 7) 
повідомляється про явища, які відбуваються одночасно; 8) уживається 

кома між простими реченнями, що є частинами складносурядного; 9) 

схема речення: […], та й […]. 

 

Схема синтаксичного аналізу складнопідрядного речення 

 
1) тип речення за метою висловлювання;  

2) за емоційним забарвленням;  

3) сполучникове; 

4) складнопідрядне;  
5) назвати головне й підрядне речення;  

6) засіб зв’язку (сполучник чи сполучне слово);  

7) установити характер залежності підрядного речення: від головного 
в цілому чи якогось слова в ньому залежить;  

8) місце підрядного речення;  

9) вид підрядного речення за значенням;  
10) правила розстановки розділових знаків;  

11) схема речення. 

Далі аналізуються частини складного речення за схемою простого 

речення. 

Зразок  

На початку жовтня ледве помітною лісовою стежкою, яка 

звивалася між старезних дубів, ішла дівчинка років тринадцяти 
(О. Донченко). 

1) Розповідне; 2) неокличне; 3) сполучникове; 

4) складнопідрядне; 5) головне – На початку жовтня ледве помітною 

лісовою стежкою... ішла дівчинка років тринадцяти; підрядне – яка 
звивалася між старезних дубів; 6) сполучне слово яка; 7) залежить від 

слова стежкою в головному реченні; 8) стоїть усередині головного 

речення; 9) означальне; 10) підрядне речення відокремлюється комою 

від головного; 11) схема речення:      ім., яка (   ), …. 
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Схема синтаксичного аналізу 

складнопідрядного речення з кількома підрядними 
1) тип речення за метою висловлювання;  

2) за емоційним забарвленням;  

3) визначити головне речення й кількість підрядних;  

4) вид підрядності: послідовна, однорідна, неоднорідна, комбінована; 
5) схема речення. 

Далі аналіз складнопідрядного речення з кількома підрядними 

відбувається за схемою складнопідрядного речення та простого. 

Зразок  

А там прохолодно синів Дніпро, по якому пропливали річкові 

трамваї з людьми, що їхали на далекі пляжі (Ю. Мушкетик). 
1) Розповідне; 2) неокличне; 3) складнопідрядне з двома 

підрядними; головне – А там прохолодно синів Дніпро; підрядне І (і 

головне для підрядного ІІ) – по якому пропливали річкові трамваї з 

людьми; підрядне ІІ – що їхали на далекі пляжі; 4) послідовна 
підрядність; 5) схема речення:  

   ім., по якому (   ім.), що (   ). 

6) підрядне І з’єднується з головним сполучним словом (по) 

якому; 7) залежить від слова Дніпро; 8) стоїть після головного 

речення; 9) підрядне означальне. 
6) підрядне II з'єднується з головним сполучним словом що; 

7) залежить від слова людьми; 8) стоїть після головного речення; 

9) підрядне означальне; 10) частини складнопідрядного речення 
відокремлюються комами.  

Далі аналізуються прості речення за схемою. 

 

Схема синтаксичного аналізу 

безсполучникового складного речення 

 

1) тип речення за метою висловлювання;  
2) за емоційним забарвленням;  

3) безсполучникове;  

4) смислові відношення між частинами;  
5) розібрати кожну частину як просте речення;  

6) схема речення;  

7) розділові знаки. 

Зразок  

Курява тихо полягла на стерню, череда ввійшла в село 
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(І. Нечуй-Левицький). 

1) Розповідне; 2) неокличне; 3) складне безсполучникове; 
4) послідовність виконання дій; 5) – ; 6) схема речення: [...], [...].; 

7) кома ставиться між простими реченнями тому, що вони вказують на 

часову послідовність дій. 

 

Схема синтаксичного аналізу 

складного речення з різними видами зв’язку 

 
1) тип речення за метою висловлювання;  

2) за емоційним забарвленням;  

3) речення з різними видами зв’язку (сурядністю і підрядністю, 
сполучниково-безсполучникове);  

4) установити кількість простих речень у складному, засоби зв’язку;  

5) які смислові відношення між простими реченнями;  

6) зробити синтаксичний розбір кожного простого речення;  
7) пояснити розстановку розділових знаків;  

8) побудувати схему речення. 

Зразок  
Навкруги вила хуртовина, бурхав холодний вітер та крутив 

снігом, а Василькові згадалась тепла, ясна батькова хата 

(М. Коцюбинський). 
1) Речення розповідне; 2) неокличне; 3) з різними видами 

зв’язку – безсполучниковим і сурядним; 4) складається з 3 простих 

речень; перші два речення з’єднані безсполучниковим зв’язком, третє 

приєднується до них за допомогою сурядного протиставного 
сполучника а; 5) перше і друге речення виражають одночасність дії, 

третє – протиставного характеру; 6) розбір кожної частини за схемою 

розбору простого речення; 7) кома ставиться між частинами 
безсполучникового й складносурядного речень; 8) схема речення: 

[…], […], а […]. 
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ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ  

 

Схема лінгводидактичного аналізу тексту 

 

1) найбільш виразні дидактичні функції мовних одиниць тексту;  

2) клас, у якому може бути використаний текст;  
3) тема уроку; 

4) тип уроку; 

5) структурний компонент уроку;  
6) мета використання тексту; 

7) способи реалізації міжпредметних зв’язків;  

8) мультимедійні засоби тексту на уроці; 
9) завдання для учнів за текстом, спрямовані на формування ключових 

компетентностей;  

10) завдання для учнів за текстом, спрямовані на формування мовної 

компетентності; 
11) завдання для учнів за текстом, спрямовані на формування 

мовленнєвої, комунікативної, риторичної компетентностей. 

 

Зразки виконання лінгводидактичного аналізу тексту 

 

Текст 1. Літо збігло, як день, і з невлежаного туману вийшов 
синьоокий, золоточубий вересень. Він причепив до свого бриля 

червоний з вологістю кетяг калини й нитку бабиного літа, заглянув до 

нашої школи, завзято вдарив у дзвін та й пішов поміж садами в степи 

крутити крила вітряків (М.Стельмах).  
1) Найбільш виразні дидактичні функції мовних одиниць тексту: 

іменники, прикметники, дієслова;  

2) клас, у якому може бути використаний текст: 6 клас;  
3) тема уроку: „Іменник як самостійна частина мови”; 

4) тип уроку: вивчення нового матеріалу; 

5) структурний компонент уроку: виконання вправ на 

закріплення матеріалу;  
6) мета використання тексту перевірити сформованість умінь 

шестикласників знаходити в тексті іменники; 

7) способи реалізації міжпредметних зв’язків:бесіда про зміни 
погоди у вересні (про художні твори про осінь, картини, музичні 

твори);  
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8) мультимедійні засоби тексту на уроці: презентація картин на 

тему „Золоточубий вересень”; 
9) завдання для учнів за текстом, спрямовані на формування 

ключових компетентностей: сприйняття природи як цінності; 

готовність захищати довкілля;  

10) завдання для учнів за текстом, спрямовані на формування 
мовної компетентності:  

Доберіть заголовок до тексту. 

Визначте стиль і тип мовлення. 
Випишіть з тексту іменники. Визначте їх число, рід і відмінок. 

Доберіть прикметники-означення до іменника вересень. 

11) завдання для учнів за текстом, спрямовані на формування 
мовленнєвої, комунікативної, риторичної компетентностей: 

Поміркуйте, чому перший осінній місяць отримав таку назву 

 

Текст 2. Чи були ви в музеї українського народного мистецтва? 
Якщо були, то, напевне, бачили там багату колекцію виробів 

народного гончарства, або, як зараз кажуть, кераміки. Пам’ятаєте, які 

там чудово пофарбовані вази, глечики, горщики, макітри, 
розмальовані миски, що виблискують, сяючи поливою?  

Усю цю красу протягом століть гончарі ліпили й випалювали з 

глини. Глина – справді безцінний скарб. З неї виготовляють безліч 
найрізноманітніших речей.  

А робиться це так. Бере майстер підготовлену в певний спосіб 

глину, заливає її водою й місить, доки в ній не залишається грудочок. 

Потім вибере камінчики й піщинки, збиваючи глину у велику грудку, і 
буде місити до тих пір, поки глина не стане подрібненою, м’якою, 

чистою, й покірною. Цей процес дуже важливий, і майстер працює, не 

шкодуючи сил. Коли ж глина готова, він бере грудку й кидає в центр 
гончарного круга, що невпинно обертається. Кілька дотиків – і на 

крузі, мов квітка, виростає виготовлена макітра, мисочка чи ваза. 

Потім майстер знову бере глину й ліпить з неї оленя, лева, коника, 

словом, що захоче. І все це розмальовує спеціальними фарбами – 
ангобами. Після цього, старанно просушивши виріб, майстер ставить 

його в піч на перше випалювання.  

Випалювання – справа не менш відповідальна, ніж підготування 
глини. Треба було робити це, маючи в печі досить високу температуру 

й не втрачаючи тепло. Нагрів і вистигання повинні відбуватися 

поступово.  
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Після першого випалювання виготовлені вироби стають 

міцними й дзвінкими. Тепер залишається покрити їх поливою й 
поставити для повторного й остаточного випалювання. У печі полива 

на поверхні виробів розплавляється, покриваючи їх рівним прозорим 

шаром. І от нарешті керамічний виріб готовий!  

Можливо, хтось із вас теж захоче навчитися гончарному 
ремеслу (О. Рапай).  

1) Найбільш виразні дидактичні функції мовних одиниць тексту: 

лексичні одиниця на позначення виробів з глини, прикметники, дієслова 
в різних формах;  

2) клас, у якому може бути використаний текст: 7 клас;  

3) тема уроку: „Докладний переказ розповідного тексту з 
елементами опису процесу праці”; 

4) тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення; 

5) структурний компонент уроку: аналіз тексту-взірця;  

6) мета використання тексту перевірити сформованість умінь 
семикласників з’ясовувати тип і стиль мовлення, засоби 

міжфразового зв’язку  в тексті, визначати спосіб (послідовний чи 

паралельний) зв’язку речень у другому абзаці, складати план тексту 
тощо; 

7) способи реалізації міжпредметних зв’язків: бесіда про 

відображення гончарства у художніх творах, картинах та ін.);  
8) мультимедійні засоби тексту на уроці: презентація 

фрагментів  фільмів про гончарство в Україні; 

9) завдання для учнів за текстом, спрямовані на формування 

ключових компетентностей: розвивати вміння учнів презентувати 
власні ідеї;  

10) завдання для учнів за текстом, спрямовані на формування 

мовної компетентності:  
Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. 

Визначте тип і стиль мовлення. 

Назвіть засоби між фразового зв’язку в тексті. 

Визначте спосіб зв’язку речень у тексті. 
Складіть план тексту  

11) завдання для учнів за текстом, спрямовані на формування 

мовленнєвої, комунікативної, риторичної компетентностей:  
Розкажіть про те, що потрібно для організації гончарного 

виробництва? 

Здійсніть докладний переказ тексту.  
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САМОСТІЙНA РОБОТА  

 

Тексти для виконання мовного й лінгводидактичного 

аналізу 

 

Завдання: На основі пропонованих текстів виконайте всі види 
мовного аналізу за відповідними схемами (самостійно оберіть слова й 

речення) і лінгводидактичний аналіз тексту 

 

Текст № 1 

І ніколи в цьому житті не треба питати, задля чого звучить 

музика і навіщо її грають, – бо це зрозуміло і так, без питань та 
відповідей. Те життя, яке в нас і повсюди, саме знає, що і як йому 

робити, не треба тільки йому радити або перешкоджати. Не треба 

ставити йому умов, не треба запитувати, чому все відбувається саме 

так, а не інакше. Довіра до себе – це  не довіра до власного «я», а 
довіра до життя, яким ти є; і це життя – не острівець, не фрагмент, а 

ціле сповна (К. Москалець). 

 

Текст № 2 

Сонце заходило. Косе проміння падало на річку Білу, і не була 

вона тоді білою, а сяла всіма кольорами у своїх пологих берегах. 
Обидва береги були однакові, але по однім боці лягло село велике, з 

двома церквами, а по другім – луки, поля й далі степи, степи 

безконечні. Луки підходили до самої ріки, наче аж падали в неї. 

Річка Біла неширока. Он через неї перекинулися кладочки, 
позв'язувані де вірьовкою, де перевеслом, а де й так – просто жмутом 

трави. Ними можна було любуватися, як художнім твором, як храмом 

Растреллі, як поетичною мрією,– так вони були під стать і пейзажеві 
оцьому, і тихому темпові руху хвиль у річці, й такому ж темпові 

життя села. По них, по оцих кладочках, перелітає пісня, коли ото у 

суботу зацвітуть вулиці дівочими голосами (Г. Хоткевич). 

 

Текст № 3 

Над річкою і лісом засинювалось небо: здалеку-предалеку, 

погуркуючи та поблискуючи, накочувала гроза. Потемніла вода в 
річці, зашуміли дерева, заметалися птахи. А бусли лячно замахали 

крильми то тут, то там по лісових болітцях. 
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І враз усе стихло. Стогін лісу подався далі й далі від грози. У 

високості сухо шелеснуло. Синьо спалахнула річка. І ліс осяявся 
синьо. То хмара, чорна і низька, пустила із себе першу стрілу-

блискавицю. У надрах хмари зарокотало, спершу неголосно й 

нестрашно, а далі голосніше й потужніше. І раптом ліс охнув від жаху 

– так по ньому вдарило згори. 
Аж тоді прокинувся в своєму дуплі сич-громовик. Прокинувся, 

заворушив крильми, видряпався з дупла і пішов по гілці сухого 

береста вгору та вгору, сонно поводячи сюди-туди головою. Дощ мив 
йому маленькі гострі вушка, спинку та крила і лоскотав клинчик 

хвоста. Краплі води котилися по кривому дзьобові і скапували вниз. 

Сич повів очима в один бік, у другий – ніде ані пташини, ані дрібної 
миші! – й подумав спогорда й похмуро: "Боягузи!.. Жевжики!" 

Блискавиці пролітали йому над самісінькою головою, громами 

котилися по його спині й розбивались об неї на громенята... Знову 

вродився вітер, похитнув сича на кінчику гілки, і сич зареготав з 
нього... "Хохо-хо-хо-о-о-о!" А кігті ще глибше увігналися в дерево. 

Вітер ще раз спробував похитнути птаха, але не похитнув і подався 

далі. А сич дивився у спину вітрові та синьо-чорній хмарі й реготав... 
Йому ще й ще хотілося громів і блискавиць, що жили у хмарі, йому 

ще й ще хотілося дощової купелі. Але тут визирнуло молоденьке 

сонечко і сказало сичеві: "Годі! Зась!" Він перестав реготати і, 
відчувши в очах різь, заплющився. 

Він так і до дупла пішов по гілці – заплющений. Перед 

дуплом, на порозі своєї хижі, сич струснув із себе краплі дощу і 

повільно, вайлувато побрався на постіль з пір'я та сухого листя. 
(Гр. Тютюнник). 

 

Текст № 4 
Чи бачили ви, як цвітуть Петрові батоги? Не бачили? І не 

знаєте, які вони? Може чули, як старенькі їх іще називають диким 

цикорієм! А ростуть вони на узбіччі доріг, на занедбаних пасовищах, 

під плотами, на смітниках. Аж до серпня стирчать голі, безлисті 
кущики з довгими прутиками. 

І раптом сонячного ранку серпень розвішує по тих довгих 

прутиках круглі шматочки синього-пресинього неба. І ті дивовижні 
синьоокі кущі-букети милують очі доти, поки сонечко із зеніту не 

зверне до заходу. Тоді квіточки, наче по команді, скручуються, 

ховаються у пазухи, і стає знову кущ непривабливим аж до 
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наступного ранку. А як тільки вранішнє сонечко вип'є із прутиків 

росичку, то і заяскравіють неповторної краси сині квіточки. Від 
кольору цих квіточок у нашому селі Могилівці здавна місяць серпень 

називали синьооким (М. Магера). 

 

Текст № 5 
Вже йшла весна. 

Горобці першими побачили, як ожила і заговорила з холодним 

берегом річка. 
– Прокидайся! – казала річка берегові.– Годі вже тобі спати. 

Цілу ж зиму проспав! 

– Зимі кінець! Зимі кінець! – радо вигукували над річкою 
горобці.– Нам не буде холодно! Нам не буде голодно! 

Річка виглянула з ополонки, але видно було погано. Лунко 

тріснув лід. Аж горобці налякалися. Пороснули врозтіч і присмирніли, 

зачаїлися сірими грудочками на всніженому березі. 
Лід сердився й щосили намагався тримати річку. 

– Ох же ти мені й набрид! – розгнівалася вона на нього.– 

Пусти мене на волю! 
У річки було багато дітей, і вона покликала їх собі на 

допомогу. Дітей її звали хвилями. Набігли жваві діти і стали хапати 

льодини та викидати їх на берег. 
Тут і горобці ожили. Вони знову літали над річкою і казали їй: 

– Дай нам напитися весняної водиці 

– Що? – не розуміла річка, бо не знала їхньої мови. 

Нарешті й берег прокинувся, почув ту розмову. 
– Вони хочуть весняної водиці, сестро,– сказав він річці Брат 

річки був дуже вчений і знав усі мови на світі. 

– Пийте досхочу. 
Горобці дружно повсідалися на березі й стали пити весняну 

воду. (М. Слабошпицький). 

 

Текст № 6 
Заходила ніч. 

Німіє степ і тьмариться. 

Поспішаючи, кудись ховаються останні шуми й гуки довгої 
літньої днини. Не погасло ще на заході, як кров, червоне зарево, а вже 

над ним у темряві далекого неба зажевріла, немов жарина в попелі, 

вечірня зоря. А місяць, що перше висів серед ясного неба сірою, 
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малопомітною плямою, під темним крилом ночі зразу ожив і 

засвітився білим чарівним огнем. 
Ринуло з неба ціле море тихого світла, все на землі 

потопляючи. Над степом промайнув легенькою тінню незрячий сон. 

Ніч зайшла. 

Маленькою хмаринкою темніє над глибоким яром закинутий у 
степу хутірець. 

Синіють у промінні хатки. У яр потяглися довгі тіні. 

Тихо в хуторі, мов у скам’янілому царстві із давньої казки 
(С. Васильченко). 

 

Текст № 7 
Маленький хлопчик запускає паперові літачки просто зі стіни 

будинку на вулиці Антоновича, 48 А. Дитина захоплена грою і 

підстрибує за літачком. Такий яскравий малюнок створив художник 

Олександр Корбан у рамках соціального графіті-проекту за підтримки 
благодійного фонду Sky Art Foundation. Художник родом з 

Донеччини, майже рік живе у Києві.   

«Паперові літачки» – перший мурал із серії, яку створять у 
рамках проекту про «правильне дитинство» без гаджетів, планшетів і 

телефонів. «Ідея народилася, коли я вкотре побачив, як діти 

дошкільного віку заворожені грають на планшетах. Хочу, щоб старше 
покоління згадало свої роки дитинства: коли грали у «класики» та 

схованки, стрибали на скакалці, робили «халабуди», запускали 

паперові літачки та кораблики, читали добрі книги. Також хочу, щоб 

сучасні діти задумалися, як вони використовують свій золотий час, і 
чи буде їм що згадати років через 10-20», – ділиться думками 

Олександр Корбан. 

Хлопчик на малюнку – цілком реальний. Це – 4-річний Лев, 
син друзів художника, які допомогли йому, коли він тільки переїхав 

до Києва. Олександр Корбан каже, що Лев – його друг, час від часу 

вони граються разом. А паперові літачки – одна з улюблених забавок 

стріт-артиста у дитинстві. «Гадаю, всі любили це робити. Коли ми з 
друзями запускали паперові літачки, було внутрішнє відчуття, що 

запускаєш справжній літак», – згадує Олександр Корбан (За 

М. Прокопенко). 
 

 

 



 
175 

   

Текст № 8 

Галицько-Волинський літопис згадує про Кременець 1227 р. 
Нині невелике, затишне і напрочуд зелене місто витягнулося поміж 

Кременецьких гір вздовж центральної вулиці, а тому чи не всі 

пам’ятки тут поряд: будинки-близнята, найстаріший в Україні 

ботанічний сад, від якого свою історію веде столичний, Єзуїтський 
колегіум... Немов оберігає спокій Кременця гора Бона, де збереглися 

руїни стародавньої фортеці. Названо гору на честь правительки Речі 

Посполитої італійського походження Бони Сфорци, яка в ХVI столітті, 
володіючи містом, зажила собі там слави жінки-Дракули... Хоча 

історики наполягають на тому, що польська королева ніколи в 

Кременці не була. У місті ви почуєте багато легенд і переказів, 
пов’язаних з його історією. 

Кременець здавна був одним із осередків європейської 

духовності й культури. Про це нагадує також будівля колишнього 

Єзуїтського колегіуму, де свого часу була розташована вища 
Волинська гімназія, а згодом – ліцей, на базі якого постав Київський 

національний університет ім. Т. Шевченка. У нинішньому залі ім. 

Гуго Колонтая, який вирізняється чудовою акустикою, виступав з 
концертами Ференц Ліст. Нині у старовинних стінах – обласна 

гуманітарна академія ім. Т. Шевченка. До речі, в Кременці 

український національний геній почав писати свого знаменитого 
«Варнака». Місто подарувало світові генія польської літератури 

Юліуша Словацького і корифея української музичної класики 

Михайла Вериківського та інших знакових постатей, менш відомих 

широкому загалу. Тут народилися єврейський просвітитель Іцхак Бер 
Левінзон, американський скрипаль Ісак Стерн, українські 

письменники Юрій Покальчук і Галина Гордасевич. У Кременці 

розпочинав свій літературний шлях Улас Самчук. Мальовничими 
краєвидами цього краю захоплювалися Оноре де Бальзак, Гуго 

Колонтай, Микола Пржевальський, Максим Рильський... (Л. Осадчук). 

 

Текст № 9 
– О, та це ж айстра! – каже Іван Михайлович. 

– Айстра? – не можу приховати розчарування. 

Уже й сам завважую у квітки схожість з тими айстрами, які 
тисячу разів бачив на квітниках. Тільки у цієї стебло чогось аж надто 

буйне. Але то, мабуть, тому, що в траві росте. А я-то думав, недотепа, 

яку квітку вона мені нагадує… 
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– Всього-на-всього айстра?.. 

– Айстра, – ще раз стверджує Носаль. – Тільки не всього-на-
всього, а дика айстра. Хіба цього мало? 

Проте повністю зміст сказаного я осягнув значно пізніше. 

Було, не раз виходиш узліссям десятки кілометрів, а на синій вогник 

айстри так і не нападеш. Бо, вивівши десятки сортів садових айстр та 
населивши ними квітники у містах і селах, доглядаючи і леліючи, 

людина нічого не зробила для збереження айстри дикої. Єдине, що 

збереглося, – давні народні назви рослини. Ласкаві, поетичні, вони 
передають і ставлення наших предків до осінньої красуні: синій цвіт, 

ромашка голуба, гайстра, волове око, волові очка, піддубровник. А ще 

зірочка. Остання назва напрочуд вдала! Адже квітка айстри – це ж і є, 
по суті, багатопроменева зірочка. До речі, наукова назва "айстра" 

походить від грецького слова, яке в перекладі теж означає "зірка" 

(Є. Шморгун) 

 

Текст № 10 

Цікаво, де живуть жайворонкові пісні? Жайворонкова пісня 

живе у весняному степу, на зеленому роздоллі, й жайворонок ніколи 
не розлучається з нею. Коли спить уночі біля сірої грудки землі, то й 

пісня спить разом із натомленою пташкою. Жайворонок оберігає її від 

холодного вітру, від студеної роси, оберігав від дощу, бо пісня – то 
найдорожче, що в нього є, то душа пташина. І, ще до сходу сонця 

пробудившись, жайворонок на прудких крилах підносить свою щиру 

пісню у блакитне привілля небес. 

Бо живе на світі жайворонок заради своєї пісні. Ось вона 
дзвенить над степом, і кожне її колінце напоєне світлом, пронизане 

радістю. А поблизу звучить пісня другого жайворонка, третього, лунає 

безліч пісень, і здається, що їхні звуки спадають на землю чистими 
перлами.  (Є. Гуцало). 

 

Текст № 11 

У поштовій справі важлива кожна дрібниця, кажуть люди, які 
ставляться до написання листів творчо і відповідально. Починаючи від 

парфумів, якими дехто обприскує свої послання, до кольору чорнил та 

конверта. Сам конверт принципово не змінюється ще від 1820-х років, 
коли його винайшли в Англії. А 6 травня 1840-го року британська 

пошта випустила першу в світі марку і ввела порядок оплати всіх 

поштові відправлень. 
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Відколи конверти перестали вирізати вручну, віддавши цю 

справу машинам, їх почали випускати мільйонами - різних форм, 
забарвлення і оформлення. Це стосується і марок, які в підсумку 

знайшли своїх поціновувачів по всьому світу і стали не лише знаками 

поштової оплати, але й об'єктом уваги нової касти колекціонерів – 

філателістів (Р. Лебедь). 

 

Текст № 12 

Основні поглиначі часу – інтернет, соцмережі, телефонні 
розмови, телевізор. Потрібно вирішити для себе, скільки часу можна 

потратити на користування соціальними мережами в день. 

Оптимально – на початку дня і наприкінці. Якщо немає бажання 
відмовитися від серіалів чи фільмів – можна поєднати їх перегляд з 

корисними справами – прасуванням, прибиранням, приготуванням 

їжі. Аби винагородити себе цим після серйозної справи. Крадуть час 

корки, черги, переїзди, очікування. Цей час можна з користю 
використати. Треба мати в запасі кілька справ чи занять, якими можна 

цей час заповнити. Це читання книги, аудіокурси іноземної мови, 

чистка мобільного від старих повідомлень, незначні телефонні 
дзвінки, написання списку покупок. Щоб визначити свої особисті 

часопоглиначі спробуйте протягом тижня вести хронометраж –

щоденник витраченого часу, в який слід записувати все що займає у 
вас більше 5 хв. В кінці тижня підсумуйте і зробіть висновки. 

(О. Швед). 

 

Текст № 13 
ЯК ЖІНКИ ЛЬВІВ РЯТУВАЛИ 

Коли татари в 1283 році пробували захопити Львів, то хан 

Телебуга захотів дізнатися, як довго зможуть оточені протриматися. А 
простояв він під містом два тижні і вже собі думав, що львів'яни 

мусять від голоду вимирати. 

Виряджено було татарських послів і вони стали гукати під 

брамою, щоби пустили їх. І вже, було, хотіли львів'яни відчинити 
браму, як про теє дізналося жіноцтво й почали вони просити, щоби ще 

зачекали. 

Хутенько розбіглися львівські жінки по хатах і повикочували 
на вулиці порожні діжки, поставивши їх горі дном. Тоді повимітали з 

комірок усю крупу й муку, яка там була, й засипали дно хто крупою, 

хто мукою, а хто зерном так, аби ще й вершок стримів. 
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– От тепер ми вже готові, – сказали жінки, – пускайте 

бузувірів. Рушили татарські посли через місто, а тут, куди не глянь, 
стоять діжки, повні харчів незліченних. Та ще мало того. Повипускали 

жінки усю пташину й худобину з хлівців на вулиці, що послам 

довелося палки в руки взяти, бо свині їм проходу не давали, а гусаки 

розлючено сичали. 
Побачили посли таку силу-силенну різної живності і дуже 

смутними назад вернулися. А хан Телебуга, як вислухав їх, то зараз 

велів усьому військові збиратися й рушати додому. (Ю. Винничук). 
 

Текст № 14 

Віруси – це небезпечні для Твого верстака програми. Вони 
можуть повидаляти потрібні файли, вкрасти інформацію (наприклад, 

паролі до електронної пошти чи банківських послуг, оплачений 

трафік). Можуть змінити налаштування вже встановлених програм і 

взагалі вщент зруйнувати операційну систему – усі розумні 
інструменти, що допомагають Тобі працювати на верстаку. А потім 

вірус може самостійно розмножитись і непомітно занапастити інший 

комп’ютер через Мережу або через диски чи флешки. 
Вірус може замаскуватися під корисну програму – це 

«троянський кінь», «троян». Деякі навіть удають із себе антивіруси. 

Зловмисні програми можуть ховатися у звичайних, приміром, в іграх, 
можуть перебувати в текстовому файлі чи картинці. 

Щоб не бігати перелякано в пошуках комп’ютерного «лікаря», 

слід заздалегідь подбати про безпеку. Насамперед встанови антивірус 

– спеціальну програму, яка ловить програми-злодії. Для приватних 
осіб виробники пропонують безкоштовні антивіруси. Але скачувати їх 

варто з офіційних сайтів. Час від часу доведеться поновлювати ключі 

доступу до програми – за запитом їх надсилатимуть Тобі на е-
скриньку. (Т. Щербаченко). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
179 

   

Текст № 15 

Літо править, як факір: 
Тим – до моря, тим – до гір, 

Тим – в село на сінокіс, 

Тим – по ягоди у ліс… 

Ну, а я набрав книжок – 
І в намет свій на лужок: 

В тиші липень перемчу, 

Начитаюсь досхочу. 
Н. Поклад 

 

 
є час обіймати – і час уникати обіймів 

є час щоб єднатись – і час залишатися вільним 

є час на розмову – і час німувати у тиші 

є час для любові – і є для байдужості ніша 
усьому свій час і усьому доречна хвилина 

і хвиля що винесла нас теж невдовзі відрине 

і ніжність що нас підриває колись та й погасне 
по-іншому тут не буває – живе те що вчасне 

а що не на часі – те так і загине невчасним 

бо виключно вчасно із нами трапляється щастя 
тож будьмо уважні і будьмо для себе доречні 

уміймо відважно дозволити іншому втечу 

є час щоб кохати – й кохання що часу не знає 

є час обіймати – і я от тебе обіймаю 
Ю. Іздрик 
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КОНТРОЛЬНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  

 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА 

 

Питання 1. Завжди позначають два звуки всі букви в рядку: 

А. є, щ 
Б. я, ю 

В. ї, щ 

Г. ї, я 
 

Питання 2. Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка  

А. буряк, приємно, ранок, ряска  
Б. ялина, під’їзд, юний, єнот  

В. няня, яшма, серпень, рясно 

Г. їхати, пюре, рима, ясний 

 
Питання 3. Апостроф треба писати на місці всіх пропусків у 

рядку 

А. бр..язкіт, прислів..я, м..ята, роз..яснити 
Б. п..ять, п..янкий, сузір..я, прем..єра 

В. бур.., в…ється, п..єса, в..юн 

Г. р..ясно, пів..ями, зв..язок, в..їхати 
 

Питання 4. М’який знак треба писати на місці всіх пропусків у 

рядку 

А. кіл..це, тін.., кобзар.. 
Б. блакит.., голуб.., радіст.. 

В. осін.., величаєт..ся, т..мяний,  

Г. утр..ох, мен..ше, міл.. 
 

Питання 5. Відмінок множини іменника стаття, у якому не 

відбувається подовження приголосного т 

А.орудний 
Б. родовий 

В. знахідний 

Г. місцевий 
 

Питання 6. З великої літери й у лапках пишуть  

А.назви історичних епох, свят, пам’ятних днів 
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Б. індивідуальні імена, прізвища, прізвиська  

В. географічні, астрономічні назви  
Г. назви газет, книг, видавництв 

 

Питання 7. Перший склад наголошений у слові 

А.рукопис 
Б. олень 

В. літопис 

Г. читання 
 

Питання 8. Префікс при- треба писати на місці всіх пропусків у 

рядку  
А. пр..зирство, пр..кумедний, пр..рва 

Б. пр..гарячий, пр..клеїти, пр..густий 

В. пр..красний, пр..цікавий, пр..звище 

Г. пр..мудрість, пр..стол, пр..добрий 
 

Питання 9. Антонім до фразеологізму пасти задніх 

А. сильний духом  
Б. залишатися в тіні  

В. бути на чолі  

Г. триматися свого берега  
 

Питання 10. Спільнокореневими до слова вода є всі слова, 

окрім 

А. підводний 
Б. заводнити 

В. приводити 

Г. водяний 
 

Питання 11. Речення, у якому наявний іменник у кличному 

відмінку 

А. Криничка з дитячими очима сміється тихенько, бо косарі 
губами лоскочуть (В. Голобородько). 

Б. Прости мені, мій змучений народе, Що я мовчу (Л.  

Костенко). 
В. Спека то вибухає грозами, то плавить асфальти (Л. Костенко). 

Г. Беру оберемок проміння Жовто-пухкої кульбаби, Стелю і 

лягаю (С. Бен). 
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Питання 12. Усі іменники належать до четвертої відміни у 

рядку 
А. знання, дитинча, левеня  

Б. немовля, лоша, курча 

В. ім’я, кошеня, збіжжя  

Г. гілля, хлоп’я, плем’я 
 

Питання 13. Рядок, у якому всі прикметники якісні  

А. ніжний дотик, дерев’яний стілець, смачна страва 
Б. золоте серце, казковий світ, дідусева хата 

В. пишна яблуня, зелена трава, повен дім 

Г. яскрава зіронька, біла пір’їнка, вечірнє сонце 
 

Питання 14. Зворотний займенник наявний у реченні  

А. Співає все, співаємо і ми!... (С. Черкасенко).  

Б. Хтось в чарівнім царстві тонів Відправляє месу (Д. Загул). 
В. По радіо лунає заклик: «Відчуй себе українцем!» (Ліна 

Костенко). 

Г. В світовий процес творіння Влиймо всі духовні сили 
(М. Вороний). 

 

Питання 15. Речення з дієсловом у наказовому способі 
А. Точно використовуйте слово, і ви позбавите світ від 

половини непорозумінь (Р. Декарт).  

Б. Восковим ніжним оксамитом уже підбито знизу липовий лист 

(М. Стельмах). 
В. Я з давніх літ будую храм На берегах святого плеса 

(В. Кобилянський). 

Г. Час ‒ найкращий цінитель наукових праць (Л. Пастер). 
 

Питання 16. Помилку в написанні прислівника допущено в 

рядку 

А. деколи, не з руки, віч-на-віч 
Б. як-небудь, пліч-о-пліч, по троє 

В. ледве-ледве, за багато, насправді 

Г. дощенту, спершу, анітрохи 
 

Питання 17. Помилку в написанні прийменника допущено в 

рядку  
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А. напередодні, окрім, із-за 

Б. унаслідок, з-поміж, наприкінці 
В. проміж, замість, навколо 

Г. по-над, щодо, поза 

 

Питання 18. Помилку в написанні частки допущено в реченні 
А. Їх було вже не багато (О. Довженко). 

Б. Тепер уже не буде сіл поблизу путівця (Г. Тютюнник). 

В. І світ ясний, невечірній тихо засіяє…(Т. Шевченко). 
Г. Летіть же, думи, вдаль юрбою (В. Сосюра). 

 

Питання 19. Граматичних основ у реченні Я ж знаю, про що 
ти насправді думаєш, коли ти думаєш про дерева(С. Жадан) 

А. чотири  

Б. одна  

В. три 
Г. дві 

 

Питання 20. Речення з однорідними присудками 
А. Знову налітають події, не встигаю записувати (Л. Костенко).  

Б. Довіра і правда відкриваються нам з найменших років, з 

колиски (М. Сингаївський). 
В. Ось я сиджу і говорю сам з собою (Л. Костенко). 

Г. Ранок був безвітряний, тихо пролітала негуста пороша, садок 

ніби відпочивав…(Г. Тютюнник). 

 
Питання 21. Односкладне означено-особове речення  

А. Хочу сам побачити його і оспівати (Р. Іваничук). 

Б. Край поезії, краси, мистецтва і талантів (Р. Іваничук). 
В. Боже, як багато у світі краси! (О. Довженко). 

Г. З пісні слова не викидають (Нар. творчість). 

 

Питання 22. Пунктограма, наявна в реченні Світло сяйною 
хвилею хлюпнуло по верхівках дерев, замиготіло, застрибало по кущах 

(Є. Гуцало) 

А. кома для виділення відокремлених членів речення  
Б. кома між частинами безсполучникового складного речення  

В. кома між однорідними членами речення 

Г. кома між частинами складносурядного речення  
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Питання 23. Пунктограма, наявна в реченні Не зів’яло літечко, 

бо хоче Залишитись у моїй душі (В. Геращенко) 
А. кома між частинами складнопідрядного речення  

Б. кома між частинами складносурядного речення  

В. кома між частинами складнопідрядного речення  

Г. кома між частинами безсполучникового складного речення  
 

Питання 24. Пунктограма, наявна в реченні Облітають квіти, 

обриває вітер пелюстки печальні в синій тишині (В. Сосюра) 
А. кома між частинами складнопідрядного речення  

Б. кома між частинами складносурядного речення  

В. кома для виділення відокремлених членів речення  
Г. кома між частинами безсполучникового складного речення  

 

Питання 25. Усталені мовні звороти, складноскорочені слова, 

стандартизованість форми, поділ на чіткі частини, відсутність 
образності й емоційності ‒ це ознаки стилю 

А. художнього 

Б. публіцистичного 
В. офіційно-ділового 

Г. розмовно-побутового 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
Питання 1. Яку з дефініцій можна використати для 

потрактування поняття «методика навчання української мови»: 

А. наука про загальні закономірності навчання учнів української 
мови (засвоєння ними знань про мову, формування мовних і 

мовленнєвих умінь і навичок); забезпечує технологію застосування 

принципів, методів, прийомів  і засобів навчання залежно від 
дидактичної мети й завдань, характеру матеріалу, етапу навчання та 

інетелектуально-мовного розвитку учнів 

Б. наука про закономірності виникнення й діяльності психіки 
людини, психічні процеси, що є складниками діяльності та 

спілкування людей 

В. теорія й практична майстерність доцільного і впливового, 

гармонійного мовлення; наука красномовства 
Г. словесне мистецтво, наука, що вивчає структуру словесного 

твору, єдність його змісту й способи мовного вираження цього змісту 
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Питання 2. Предметом методики навчання української мови є: 
А. забезпечення належної культури мовлення учнів 

Б. розуміння соціальної ролі мови, її функцій 

В. вивчення й опис найбільш раціональних, оптимальних та 

ефективних методів, прийомів і засобів навчання залежно від змісту 
матеріалу, індивідуальних особливостей учнів 

Г. процес навчання української мови 

 
Питання 3. Яке з наведених понять належить до методів 

лінгводидактичних досліджень: 

А. метод роботи з підручником 
Б. метод педагогічного експерименту 

В. метод бесіди 

Г. метод спостереження й аналізу мовних явищ 

 
Питання 4. У чинній програмі з української мови для 5-9 класів 

реалізовано такі змістові лінії: 

А. лінгвістичну, мовленнєву, культурологічну, стратегічну 
Б. мовну, лінгвістичну, комунікативну, народознавчу 

В. мовну, мовленнєву, соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) 

Г. мовну, комунікативну, соціокультурну, діяльнісну 
(стратегічну) 

 

Питання 5. У якому рядку подано визначення поняття 

«компетентність»: 
А. знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, 

цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та 

розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та 
які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої 

програми або окремих освітніх компоненті 

Б. динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає 
здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або 

подальшу навчальну діяльність 

В. відповідність результатів навчання вимогам, встановленим 
законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про 

надання освітніх послуг 
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Г. єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, 

дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), 
спланованих і організованих для досягнення визначених результатів 

навчання 

 

Питання 6. У якому рядку правильно визначено можливості 
предмета «Українська мова» у формуванні ключової компетентності 

«Спілкування іноземними мовами» (на рівні вмінь) 

А. виявляти в текстах запозичення з інших мов; пояснювати 
лексичне значення, правопис та особливості вживання слів 

іншомовного походження; обговорювати прочитані або прослухані 

мовою оригіналу та в перекладі українською фольклорні та 
літературні твори 

Б. аргументовано і грамотно висловлювати власну громадянську 

позицію в суспільно-політичних питаннях; співпрацювати з іншими 

на результат, запобігати конфліктам і розв’язувати їх, досягати 
розумних компромісів 

В. презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамотно, 

використовуючи доцільні виражальні мовні засоби; використовувати 
ефективні комунікативні стратегії для формулювання власних 

пропозицій; самоорганізовуватися; оцінювати економічні ініціативи та 

економічну діяльність 
Г. сприйняття літературного твору як засобу збагачення 

особистого емоційно-чуттєвого досвіду, отримання естетичного 

задоволення від творів мистецтва; зацікавленість світовими 

культурними набутками, повага до розмаїття культурного вираження 
різних народів 

 

Питання 7. У якому рядку подано визначення методичної 
категорії «принципи навчання»: 

А. упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя й 

учнів, спрямовані на розв’язання освітніх завдань, реалізацію вимог 

чинних навчальних програм 
Б. перевірений суспільно-історичною практикою й 

підтверджений логікою результат процесу пізнання дійсності 

В. основні вихідні положення теорії і практики навчання 
Г. засоби, за допомогою яких здійснюється процес навчання 

мови 
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Питання 8. У якому рядку всі назви належать до категорії 

«форми навчання»: 
А. вправи, бесіда, робота з підручником 

Б. залік, лекція, семінар, урок 

В. факультатив, позакласна робота, спостереження над мовою 

Г. перестановка мовних одиниць, конструювання речень, заміна 
мовних одиниць, постановка наголосу 

 

Питання 9. Які методи за способом взаємодії учителя й учнів 
виділив О. Біляєв: 

А. словесні, наочні, практичні 

Б. заміна мовних одиниць, перестановка мовних одиниць, 
постановка наголосу, конструювання речень 

В. усний виклад учителем матеріалу, спостереження над мовою, 

бесіда, метод вправ, робота з підручником  

Г. інформаційно-рецептивний, спонукально-репродуктивний, 
стимулюючо-пошуковий, спонукально-пошуковий, проблемний 

виклад 

 
Питання 10. Визначте специфічні прийоми навчання:  

А. аналіз, синтез, порівняння, зіставлення 

Б. створення ситуації, постановка проблеми, зіставлення фактів, 
перевірка доведення 

В. визначення головної думки, поділ тексту на абзаци, добір 

заголовка до тексту  

Г. мовний розбір, заміна мовних одиниць, перестановка мовних 
одиниць, групування мовних явищ  

 

Питання 11. За змістом вправи класифікують на: 
А. фонетичні, лексичні, граматичні, стилістичні 

Б. репродуктивні, конструктивні, аналітичні, творчі 

В. класні і домашні 

Г. підготовчі, вступні, тренувальні, завершальні; за зразком, 
конструктивні, творчі 

 

Питання 12. У якому рядку подано засоби навчання: 
А. підручник, словники, роздатковий матеріал, аудіозаписи 

Б. бесіда, робота з підручником, вправи 

В. лекція, семінар, залік, колоквіум, урок 
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Г. наочності, наступності, перспективності, науковості 

 
Питання 13. У якому рядку подано визначення поняття 

«елеткронний підручник (посібник)»: 

А. книга, у якій викладаються основи знань з певного 

навчального предмета на рівні сучасних досягнень науки й культури 
Б. предмета на рівні сучасних досягнень науки 

В. документ, у якому особа, яка складає його, подає опис свого 

життя та діяльності  
Г. електронне навчальне видання із систематизованим викладом 

навчального матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить 

цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну 
взаємодію 

 

Питання 14. Який тип уроку доцільно обрати, якщо його 

навчальна мета – забезпечити засвоєння учнями загального значення 
числівника та усвідомлене розуміння його функції та ролі в мовленні, 

формувати вміння визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль 

числівників у реченні: 
А. узагальнення і систематизації вивченого 

Б. повторення теми (розділу) 

В. вивчення нового матеріалу 
Г. розвитку мовлення 

 

Питання 15. Під час вивчення якого розділу результатом 

діяльності пʼятикласників має стати сфорваність умінь розрізняти у 
словах тверді й м’які, дзвінкі й глухі приголосні, ненаголошені й 

наголошені голосні звуки; пояснювати звукове значення букв я, ю, є, ї 

та щ: 
А. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» 

Б. «Будова слова. Орфографія». 

В. «Лексикологія» 

Г. «Відомості із синтаксису й пунктуації» 
 

Питання 16.  У якому рядку правильно визначено вид таких 

помилок: тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих 
значеннях тощо: 

А. орфоепічні 

Б. стилістичні 
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В. орфографічні 

Г. лексичні 
 

Питання 17. Під час вивчення якої теми учням доцільно 

запропонувати таке завдання: Знайдіть, поясніть і виправте 

орфографічні помилки у словах рижський, запоріжський, козакський, 
золотоношський, заводцький: 

А. зміни приголосних при творенні відносних прикметників із 

суфіксами -ськ-,  -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами  -ств(о), -зтв(о), 
-цтв(о) 

Б. зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -

ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням -чн- (-
шн-) 

В. творення складноскорочених слів 

Г.складні слова; сполучні о, е в складних словах 

 
Питання 18. У якому рядку подано прийоми навчання 

морфології: 

А. морфологічний розбір слова; постановка слова в потрібній 
формі; розмежування аналогічних слів, що належать до різних частин 

мови; спостереження над паралельними морфологічними формами 

Б. спостереження над структурою, семантикою і 
функціонуванням значущих частин слова; добір та зіставлення 

спільнокореневих слів; виділення морфем у структурі слова; 

В. семантизація мовних одиниць; пояснення значення слів 

(нових слів); конкретизація абстрактних понять; урахування 
тематичного кола слів; диференціація лексичних явищ 

Г. виявлення структури складу і ритміки слова; зіставлення 

звукової системи мови (голосних і приголосних звуків); 
диференціювання звуків мови; спостереження за різницею в 

артикуляції звуків мови, звуковим складом  слів та їх вимовою 

 

Питання 19. У якому рядку подано специфічний (власне 
методичний) принцип навчання синтаксису: 

А. зіставлення і протиставлення звукової і писемної системи 

мови 
Б. вивчення синтаксису у зв’язку з пунктуацією та інтонацією   

В. уваги до незнайомих слів, сполучуваності слів у тексті 

Г. урахування структури, семантики і значення значущих частин 
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слова 

 
Питання 20.  У якому рядку подано види спеціальних 

орфографічних вправ: 

А. перестановка компонентів речення, заміна одних 

синтаксичних конструкцій іншими; запис тексту, вивченого напам’ять 
Б. пунктуаційний аналіз, складання власних прикладів для 

ілюстрації пунктограм, складання або добір речень за схемами, 

опорними словами, з використанням певних синтаксичних одиниць 
В. списування, диктант, орфографічний розбір, робота з 

орфографічним словником  

Г. перекази, твори, конструювання словосполучень і речень 
 

Питання 21.  У якому рядку подано специфічний (власне 

методичний) принцип навчання пунктуації: 

А. зв’язок у навчанні пунктуації з формуванням навичок 
виразного читання 

Б. випереджальний розвиток усного мовлення 

В. зіставлення звуків і букв, інтонації речення з її графічною 
формою 

Г. вивчення частин мови на синтаксичній основі 

 
Питання 22. У якому рядку подано назву методичної категорії, 

що означає вид роботи, який передбачає з’ясування особливостей 

структури й семантики, стильових та стилістичних властивостей 

тексту, характеристики мовних засобів щодо ефективності їх 
використання з метою реалізації комунікативної мети: 

А. таблиця 

Б. алгоритм 
В. аналіз тексту  

Г. конспектування 

 

Питання 23. У якому рядку правильно визначено поняття 
«стилістичне конструювання»: 

А. вид стилістичної вправи, що передбачає побудову 

словосполучень і речень за опорними словами певної лексики, 
конструювання тексту відповідного стилю  
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Б. стилістичний прийом, що створює передумови для 

критичного ставлення до власного мовлення, виховує вимогливість до 
себе і розкриває „чуття мови”, дар слова 

В. навчальний прийом, що ґрунтується на доборі й підстановці 

стилістичних мовних одиниць у певний контекст 

Г. невеликий твір з певним стилістичним завданням 
 

Питання 24. У якому рядку подано перелік риторичних умінь: 

А. розпізнавати й оцінювати стилістичне значення мовних 
засобів і співвіднести їх у мовленні; здійснювати стилістичний аналіз 

певного тексту, аналізувати текст задля визначення й характеристики 

ознак стилю, стилістичних функцій мовних одиниць 
Б. розрізняти звуки у словах, користуватися фонетичними 

мовними одиницями 

В. визначати вивчені лексичні явища, відрізняти лексичне 

значення слова від граматичного, пояснювати значення слів, 
визначати, у якому значенні вжите слово в контексті, знаходити в 

тексті вивчені лексичні одиниці 

Г. аналізувати публічне мовлення з погляду його доцільності й 
ефективності, побудови й мовного оформлення, обговорювати різні 

моделі публічних висловлювань, визначати їх переваги й недоліки 

помилки у слововживанні, у виборі слова 
 

Питання 25. У якому рядку подано визначення поняття 

«факультатив»: 

А. порівняння конкретного уроку, проведеного вчителем, з 
теоретичною моделлю уроку, складеною за сучасними вимогами, що 

відповідають його технології  

Б. форма навчання, що передбачає самостійне, переважно в 
позаурочний час, здобуття знань учнями з використанням 

найрізноманітніших джерел і подальшим колективним обговоренням 

у класі результатів цієї роботи 

В. логічно послідовний виклад матеріалу вчителем, що 
застосовується у старших класах 

Г. форма поглибленого вивчення предмета за вибором учнів, 

засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів, їхніх здібностей, а також 
професійної орієнтації учнів 
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