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Білавич Г. Практичний курс української мови. Навчально-методичний 

посібник. Івано-Франківськ, 2020. 223 с. 

 

Структура та наповнення посібника відповідають типовій програмі 

курсу «Практичний курс української мови» для студентів спеціальності 

«Початкова освіта». 

 Посібник укладено відповідно до навчального плану та програми, він 

містить завдання для практичних занять, тестові завдання, методичні 

рекомендації для самостійної роботи студентів, а також необхідний 

дидактичний матеріал для того, щоб сформувати орфографічні та 

пунктуаційні навички.  

Посібник «Практичний курс української мови» розраховано 

насамперед для студентів спеціальності «Початкова освіта», а також він 

може бути корисним для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів ВНЗ, 

учнів ліцеїв, гімназій, коледжів, середніх загальноосвітніх навчальних 

закладів та стане в нагоді усім охочим, хто прагне досконало вивчити 

українську мову. 

 

Г. Білавич, 2020 
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ПЕРЕДМОВА 

Дисципліна «Практичний курс української мови» вивчається 

студентами спеціальності «Початкова освіта» на третьому (першому 

скороченому) курсі в першому семестрі, курс орієнтований на вдосконалення 

орфографічних, пунктуаційних умінь і навичок студентів, загалом охоплює 

такі розділи сучасної української літературної мови, як орфографію, 

граматику, синтаксис, пунктуацію та ін.  Дисципліна є складником 

нормативного блоку, передбачає розв’язання низки завдань фундаментальної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи, з-поміж яких – 

формування нормативного мовлення студентів.   

Основною метою дисципліни «Практичний курс української мови” є 

забезпечити фахову підготовку майбутніх учителів початкової школи, 

допомогти студентам практично оволодіти нормами писемного 

літературного мовлення, сформувати в них міцні навички культури письма. 

Результати навчання: 

Підвищити рівень культури мовлення майбутніх учителів, допомогти 

студентам практично оволодіти літературними нормами української мови. 

Знання про графіку та орфографію, їх принципи; український алфавіт, 

загальні питання правопису; усі формулювання правил української 

орфографії у зв'язку з фонетикою, морфемікою, морфологією української 

мови; поняття про пунктуацію, пунктограму, систему розділових знаків, усі 

формулювання правил української пунктуації у зв'язку з синтаксисом 

української мови; мати знання про новий правопис української мови. 

Здатність диференціювати принципи українського правопису і відповідно 

до них – орфографічні правила; давати докладний коментар 

орфографічним правилам, диференціювати, вимовляти, характеризувати 

звуки мови; коментувати  правопис орфограм тощо; диференціювати 

принципи української пунктуації і відповідно до них – пунктуаційні 

правила; давати докладний  коментар правилам постановки розділових 
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знаків у простих реченнях неускладненої та ускладненої структур,складних 

реченнях, при прямій мові, цитатах, діалозі тощо. 

Здатність робити самоаналіз власної мовленнєвої діяльності, аналізувати 

мовлення одногрупників, молодших школярів, віднаходити мовні негаразди, 

здатність постійно працювати над підвищенням рівня культури мовлення. 

Здатність оперувати теоретичними знаннями, демонструвати розуміння 

наукових фактів  у галузі сучасної української літературної мови для 

майбутньої успішної педагогічної діяльності, підготовки до уроків 

української мови, надання консультацій та методичної допомоги в ділянці 

орфографічного правопису колегам тощо. 

Здатність бачити помилки в писемному мовленні молодших школярів, 

виправляти їх. 

Здатність грамотно добирати мовний матеріал щодо орфограм та пунктограм 

для роботи з учнями початкових класів на уроках української мови і  

обґрунтовувати вибір навчально-методичного комплекту для навчання. 

Здатність складати різні види та форми діагностичних  робіт з української 

мови для молодших школярів. 

Здатність самостійно ухвалювати обґрунтовані рішення щодо вибору 

методики чи прийомів вивчення тієї чи іншої орфограми, іншого мовного 

матеріалу, працювати автономно. 

 

 

 

Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції - 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 30 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

другий Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

Вибірковий 

третій початкова освіта перший нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага оцінки Термін 

виконан
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ня 

 

Змістовий 

модуль 1. 

Орфографія. 

Тема 1. Вступ. 

Новий правопис 

української мови. 

Принципи 

українського 

правопису. 

Правила 

переносу. 

Уживання літери 

ґ. Правопис 

ненаголошених 

голосних о, е, и. 

Уживання 

апострофа та 

м’якого знака. 

Чергування 

голосних. 

Чергування у – в, 

і – й, з – із – зі 
(зо) як засіб 

милозвучності 

мови. Літери и, і 

в коренях після 

шиплячих і г, к, 

х. 

    

Практичн

е заняття-

конферен

ція. 

1. Білавич Г. 

Українська мова 

(Фонетика. 

Лексикологія): 

Навчально-

методичний 

посібник. Івано-

Франківськ, 

2012. 225 с. 

2. Новий 

правопис 

української 

мови 2019 рік 

https://osvitoria.

media/experience

/novyj-pravopys-

povnyj-tekst-ta-

osnovni-zminy/ 

3.Шкуратяна 

Н.Г., Шевчук 

С.В. Сучасна 

українська 

літературна 

мова: 

модульний курс: 

навчальний 

посібник. К.: 

Вища школа, 

2007. 823 с 

4.Ющук І.П. 

Українська 

мова. К.: Либідь, 

2004. 250 с. 

 

підготовка 

міні-

повідомле

нь про 

зміни в 

новому 

правописі 

– 2 год 

максималь

на оцінка - 

5 

один 

тиждень  

Тема 2. Уживання 

апострофа та 

м’якого знака. 

Чергування 

голосних. 

Чергування у – в, і 

– й, з – із – зі (зо) 
як засіб 

милозвучності 

мови. Літери и, і в 

коренях після 

шиплячих і г, к, х. 

Чергування  

приголосних.  

Зміни  

приголосних  під  

час  слово-

 

практичн

е 

1. Білавич Г. 

Українська мова 

(Фонетика. 

Лексикологія): 

Навчально-

методичний 

посібник. Івано-

Франківськ, 

2012. 225 с. 

2. Новий 

правопис 

української 

мови 2019 рік 

https://osvitoria.

media/experience

/novyj-pravopys-

povnyj-tekst-ta-

 

  Правопис 

складноск

орочених 

слів – 2 

год 

максималь

на оцінка - 

5 

один 

тиждень 

https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
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,формотворення. 

Спрощення 

приголосних. 

Подвоєння букв на 

позначення 

подовження та 

збігу приголосних. 

 

 

osnovni-zminy/ 

3.Шкуратяна 

Н.Г., Шевчук 

С.В. Сучасна 

українська 

літературна 

мова: 

модульний курс: 

навчальний 

посібник. К.: 

Вища школа, 

2007. 823 с 

4.Ющук І.П. 

Українська мова. 

К.: Либідь, 2004. 

250 с.  

5. Український 

правопис. 6-е 

вид., стереотип. 

К. : Наук. думка, 

1997. 238 с.  

6.Чак Є. Д. 

Складні 

випадки 

правопису та 

слововживання. 

К. : А.С.К., 

1998. 272 с. 

 

Тема 3. 

Чергування  

приголосних.  

Зміни  

приголосних  під  

час  слово-

,формотворення. 

Спрощення 

приголосних. 

Подвоєння букв на 

позначення 

подовження та 

збігу приголосних. 

 

практичн

е 

1. Білавич Г. 

Українська мова 

(Фонетика. 

Лексикологія): 

Навчально-

методичний 

посібник. Івано-

Франківськ, 

2012. 225 с. 

2.Шкуратяна 

Н.Г., Шевчук 

С.В. Сучасна 

українська 

літературна 

мова: 

модульний курс: 

навчальний 

посібник. К.: 

Вища школа, 

2007. 823 с 

3.Ющук І.П. 

робота з 

мовним 

матеріало

м, 

редагуван

ня текстів, 

слухання і 

запис 

зразків 

нормативн

ого 

мовлення 

(О.Авраме

нко, 

А.Гриценк

о, 

О.Понома

рів, Є. 

Сербнська 

та ін.) – 4 

год 

максималь

на оцінка - 

5 

один 

тиждень 

https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/


8 

 

Українська мова. 

К.: Либідь, 2004. 

250 с.  

4. Український 

правопис. 6-е 

вид., стереотип. 

К. : Наук. думка, 

1997. 238 с.  

5.Чак Є. Д. 

Складні 

випадки 

правопису та 

слововживання. 

К. : А.С.К., 

1998. 272 с. 

6.Ющук І.П. 

Українська 

мова. К.: Либідь, 

2004. 250 с. 

 

Тема 4. Правопис 

префіксів і суфіксів. 

Уживання великої 

літери. 

практичн

е 

1. Білавич Г. 

Українська мова 

(Фонетика. 

Лексикологія): 

Навчально-

методичний 

посібник. Івано-

Франківськ, 

2012. 225 с. 

2.Шкуратяна 

Н.Г., Шевчук 

С.В. Сучасна 

українська 

літературна 

мова: 

модульний курс: 

навчальний 

посібник. К.: 

Вища школа, 

2007. 823 с 

3.Ющук І.П. 

Українська мова. 

К.: Либідь, 2004. 

250 с.  

4. Український 

правопис. 6-е 

вид., стереотип. 

К. : Наук. думка, 

1997. 238 с.  

 

Правопис 

географічн

их назв – 2 

год 

максималь

на оцінка - 

5 

один 

тиждень 
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5.Чак Є. Д. 

Складні 

випадки 

правопису та 

слововживання. 

К. : А.С.К., 

1998. 272 с. 

6.Ющук І.П. 

Українська 

мова. К.: Либідь, 

2004. 250 с. 

 

Тема 5. Правопис 

складних іменників і 

прикметників. 

 

практичн

е 

1. Новий 

правопис 

української 

мови 2019 рік 

https://osvitoria.

media/experience

/novyj-pravopys-

povnyj-tekst-ta-

osnovni-zminy/ 

2.Шкуратяна 

Н.Г., Шевчук 

С.В. Сучасна 

українська 

літературна 

мова: 

модульний курс: 

навчальний 

посібник. К.: 

Вища школа, 

2007. 823 с 

3.Ющук І.П. 

Українська мова. 

К.: Либідь, 2004. 

250 с.  

4. Український 

правопис. 6-е 

вид., стереотип. 

К. : Наук. думка, 

1997. 238 с.  

 

5.Чак Є. Д. 

Складні 

випадки 

правопису та 

слововживання. 

К. : А.С.К., 

1998. 272 с. 

6.Ющук І.П. 

Українська 

Відмінюва

ння 

прикметни

ків  – 4 год 

максималь

на оцінка - 

5 

один 

тиждень 

https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
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мова. К.: Либідь, 

2004. 250 с. 

 

1. Тема 6. Правопис 

прислівників і 

прислівникових 

сполучень, 

прийменників, 

сполучників і 

часток, зокрема 

частки не. 

 

практичн

е 

1. Новий 

правопис 

української 

мови 2019 рік 

https://osvitoria.

media/experience

/novyj-pravopys-

povnyj-tekst-ta-

osnovni-zminy/ 

2.Шкуратяна 

Н.Г., Шевчук 

С.В. Сучасна 

українська 

літературна 

мова: 

модульний курс: 

навчальний 

посібник. К.: 

Вища школа, 

2007. 823 с 

3.Ющук І.П. 

Українська мова. 

К.: Либідь, 2004. 

250 с.  

4. Український 

правопис. 6-е 

вид., стереотип. 

К. : Наук. думка, 

1997. 238 с.  

 

5.Чак Є. Д. 

Складні 

випадки 

правопису та 

слововживання. 

К. : А.С.К., 

1998. 272 с. 

6.Ющук І.П. 

Українська 

мова. К.: Либідь, 

2004. 250 с. 

 

Правопис і 

відмінюва

ння 

займенник

ів. Дібрати 

з 

підручникі

в з 

українсько

ї мови для 

4 класу 

вправи  (5) 

на 

ознайомле

ння з 

прислівни

ком, 

службови

ми 

частинами 

мови – 4 

год 

максималь

на оцінка - 

5 

один 

тиждень 

Тема 7. 

Відмінювання 

іменників. 

Ступенювання 

прикметників і 

прислівників. 

практичн

е 

1. Новий 

правопис 

української 

мови 2019 рік 

https://osvitoria.

media/experience

Правопис і 

відмінюва

ння 

числівникі

в, 

визначенн

максималь

на оцінка - 

5 

один 

тиждень 

https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
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Правопис дієслів, 

дієприкметників, 

дієприслівників.  

 

/novyj-pravopys-

povnyj-tekst-ta-

osnovni-zminy/ 

2.Шкуратяна 

Н.Г., Шевчук 

С.В. Сучасна 

українська 

літературна 

мова: 

модульний курс: 

навчальний 

посібник. К.: 

Вища школа, 

2007. 823 с 

3.Ющук І.П. 

Українська мова. 

К.: Либідь, 2004. 

250 с.  

4. Український 

правопис. 6-е 

вид., стереотип. 

К. : Наук. думка, 

1997. 238 с.  

 

5.Чак Є. Д. 

Складні 

випадки 

правопису та 

слововживання. 

К. : А.С.К., 

1998. 272 с. 

6.Ющук І.П. 

Українська 

мова. К.: Либідь, 

2004. 250 с. 

 

я роду 

невідміню

ваних 

іменників 

– 4 год 

Тема 8. 
Правопис слів 

іншомовного 

походження. 

Передавання 

слов’янських 

прізвищ 

українською 

мовою. Готування 

до модульної 

контрольної 

роботи. 

практичн

е 

1. Новий 

правопис 

української 

мови 2019 рік 

https://osvitoria.

media/experience

/novyj-pravopys-

povnyj-tekst-ta-

osnovni-zminy/ 

2.Шкуратяна 

Н.Г., Шевчук 

С.В. Сучасна 

українська 

літературна 

мова: 

Відмінюва

ння 

множинни

х 

іменників, 

географічн

их назв, 

слів 

іншомовно

го 

походжен

ня – 4 год. 

максималь

на оцінка - 

5 

один 

тиждень 

https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
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модульний курс: 

навчальний 

посібник. К.: 

Вища школа, 

2007. 823 с 

3.Ющук І.П. 

Українська мова. 

К.: Либідь, 2004. 

250 с.  

4. Український 

правопис. 6-е 

вид., стереотип. 

К. : Наук. думка, 

1997. 238 с.  

 

5.Чак Є. Д. 

Складні 

випадки 

правопису та 

слововживання. 

К. : А.С.К., 

1998. 272 с. 

6.Ющук І.П. 

Українська 

мова. К.: Либідь, 

2004. 250 с. 

 

Тема 9. 

Підсумковий 

контроль із теми 

«Орфографія» 

(модульна 

контрольна робота 

№ 1). 

практичн

е 

1. Новий 

правопис 

української 

мови 2019 рік 

https://osvitoria.

media/experience

/novyj-pravopys-

povnyj-tekst-ta-

osnovni-zminy/ 

2.Шкуратяна 

Н.Г., Шевчук 

С.В. Сучасна 

українська 

літературна 

мова: 

модульний курс: 

навчальний 

посібник. К.: 

Вища школа, 

2007. 823 с 

3.Ющук І.П. 

Українська мова. 

К.: Либідь, 2004. 

Опрацю

вати за 

«Україн

ським 

правопи

сом» та 

вказано

ю 

літерату

рою 

питання 

про 

розділо

ві  

знаки  

наприкі

нці  

речення  

й  для  

передач

і 

перерва

ного 

мовлнн

максималь

на оцінка - 

5 

один 

тиждень 

https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
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250 с.  

4. Український 

правопис. 6-е 

вид., стереотип. 

К. : Наук. думка, 

1997. 238 с.  

 

5.Чак Є. Д. 

Складні 

випадки 

правопису та 

слововживання. 

К. : А.С.К., 

1998. 272 с. 

6.Ющук І.П. 

Українська 

мова. К.: Либідь, 

2004. 250 с. 

7.  Білавич Г. 

Українська мова 

(Фонетика. 

Лексикологія): 

Навчально-

методичний 

посібник. Івано-

Франківськ, 

2012. 225 с. 

 

 

я – 4 

год 

Тема 10. Аналіз 

модульної 

контрольної 

роботи. Тире між 

підметом і 

присудком. Тире в 

простому реченні. 

Розділові знаки в 

реченнях з 

однорідними 

членами. 

Однорідні та 

неоднорідні 

означення. 

Узагальнювальні 

слова при 

однорідних членах 

речення. 

 

практичн

е 
1. Сучасна  українська  мова  : [підручник]  / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, 

Л. Ю. Шевченко 

та ін.; За ред. О. 

Д. Пономарева. 

– 2-ге вид., 

перероб.  К. : 

Либідь, 2001.– 

400 с. 

 

2.Тоцька Н. І. 

Українська 

пунктуація : 

практикум : 

[навч. 

посібник]. К. : 

Вища шк., 1990. 

160 с. 

 

3.Українська 

мова: 

Практикум: 

Навч. посібник / 

Ознайом

итись зі 

шкільни

ми 

підручни

ками з 

українсь

кої мови 

для 

початков

ої 

школи, 

знайти в 

них 

матеріал, 

пов’язан

ий з 

морфоно

логічним

и 

чергуван

нями. 

максималь

на оцінка - 

5 

один 

тиждень 
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Пазяк О. М., 

Сербенська О. 

А., Фурдуй М. 

І., Шевченко Л. 

Ю. К. : Либідь, 

2010. 384 с. 

 

4.Український 

правопис. 6-е 

вид., стереотип. 

К. : Наук. думка, 

1997. 238 с.  

 

 

5.Шкуратяна 

Н.Г., Шевчук 

С.В. Сучасна 

українська 

літературна 

мова: 

модульний курс: 

навчальний 

посібник. К.: 

Вища школа, 

2007. 823 с 

6. Яцимірська 

М. Г. Сучасна 

українська мова 

: Пунктуація : 

[навч. 

посібник]. Львів 

: Видавничий 

центр ЛНУ ім. 

Івана Франка, 

2002. 286 с. 

 

 

Дібрати 

зразки 

вправ на 

вивчені 

орфогра

ми. (1 

вправа 

на кожну 

орфогра

му) – 4 

год 

Тема 11. 

Розділові знаки в 

реченнях із 

відокремленими 

членами 

(узгодженими та 

неузгодженими 

означеннями, 

прикладками, 

обставинами, 

означеннями). 

Відокремлені 

уточнювальні 

члени речення. 

 

практичн

е 
1. Сучасна  українська  мова  : [підручник]  / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, 

Л. Ю. Шевченко 

та ін.; За ред. О. 

Д. Пономарева. 

– 2-ге вид., 

перероб.  К. : 

Либідь, 2001.– 

400 с. 

 

2.Тоцька Н. І. 

Українська 

пунктуація : 

практикум : 

[навч. 

посібник]. К. : 

Опрацюв

ати за 

«Українс

ьким 

правопис

ом» 

питання 

про 

розділові 

знаки 

при 

уточнюв

альних 

членах 

речення,  

максималь

на оцінка - 

5 

один 

тиждень 
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Вища шк., 1990. 

160 с. 

 

3.Українська 

мова: 

Практикум: 

Навч. посібник / 

Пазяк О. М., 

Сербенська О. 

А., Фурдуй М. 

І., Шевченко Л. 

Ю. К. : Либідь, 

2010. 384 с. 

 

4.Український 

правопис. 6-е 

вид., стереотип. 

К. : Наук. думка, 

1997. 238 с.  

 

 

5.Шкуратяна 

Н.Г., Шевчук 

С.В. Сучасна 

українська 

літературна 

мова: 

модульний курс: 

навчальний 

посібник. К.: 

Вища школа, 

2007. 823 с 

6. Яцимірська 

М. Г. Сучасна 

українська мова 

: Пунктуація : 

[навч. посібник]. 

Львів : 

Видавничий 

центр ЛНУ ім. 

Івана Франка, 

2002. 286 с. 

прямій 

мові. 

Розділов

і знаки в 

діалозі. 

Розділов

і знаки в 

реченнях 

із 

непрямо

ю 

мовою- 4 

год 

Тема 12. 

Розділові знаки 

при словах, 

словосполученнях

, конструкціях, 

граматично не 

пов’язаних із 

членами речення 

(вставні слова, 

вставлені 

практичн

е 
1. Сучасна  українська  мова  : [підручник]  / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, 

Л. Ю. Шевченко 

та ін.; За ред. О. 

Д. Пономарева. 

– 2-ге вид., 

перероб.  К. : 

Либідь, 2001.– 

400 с. 

 

2.Тоцька Н. І. 

Пунктуаці

йне 

оформлен

ня цитат і 

заголовків. 

Дібрати 

приклади 

вправ (4-5) 

із 

підручник

максималь

на оцінка - 

5 

один 

тиждень 
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конструкції, 

звертання, 

вигуки). Пряма 

мова. Діалог. 

 

Українська 

пунктуація : 

практикум : 

[навч. 

посібник]. К. : 

Вища шк., 1990. 

160 с. 

 

3.Українська 

мова: 

Практикум: 

Навч. посібник / 

Пазяк О. М., 

Сербенська О. 

А., Фурдуй М. 

І., Шевченко Л. 

Ю. К. : Либідь, 

2010. 384 с. 

 

4.Український 

правопис. 6-е 

вид., стереотип. 

К. : Наук. думка, 

1997. 238 с.  

 

 

5.Шкуратяна 

Н.Г., Шевчук 

С.В. Сучасна 

українська 

літературна 

мова: 

модульний курс: 

навчальний 

посібник. К.: 

Вища школа, 

2007. 823 с 

6. Яцимірська 

М. Г. Сучасна 

українська мова 

: Пунктуація : 

[навч. посібник]. 

Львів : 

Видавничий 

центр ЛНУ ім. 

Івана Франка, 

2002. 286 с. 

а з 

українсько

ї мови (3, 

4 класи), у 

яких є 

звертання 

– 6 год  

Тема 13. 

Порівняння, 

розділові знаки в 

складносурядних і 

складнопідрядних 

практичн

е заняття 
1. Сучасна  українська  мова  : [підручник]  / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, 

Л. Ю. Шевченко 

та ін.; За ред. О. 

Д. Пономарева. 

– 2-ге вид., 

Опрацю

вати 

підручн

ики з 

літерату

максималь

на оцінка - 

5 

один 

тиждень 



17 

 

реченнях.

 Розділові

 знаки при

 збігові

 сполучникі

в. Розділові

 знаки 

безсполучникових 

реченнях. 

Готування до 

модульної 

контрольної 

роботи. 

 

перероб.  К. : 

Либідь, 2001.– 

400 с. 

 

2.Тоцька Н. І. 

Українська 

пунктуація : 

практикум : 

[навч. 

посібник]. К. : 

Вища шк., 1990. 

160 с. 

 

3.Українська 

мова: 

Практикум: 

Навч. посібник / 

Пазяк О. М., 

Сербенська О. 

А., Фурдуй М. 

І., Шевченко Л. 

Ю. К. : Либідь, 

2010. 384 с. 

 

4.Український 

правопис. 6-е 

вид., стереотип. 

К. : Наук. думка, 

1997. 238 с.  

 

 

5.Шкуратяна 

Н.Г., Шевчук 

С.В. Сучасна 

українська 

літературна 

мова: 

модульний курс: 

навчальний 

посібник. К.: 

Вища школа, 

2007. 823 с 

6. Яцимірська 

М. Г. Сучасна 

українська мова 

: Пунктуація : 

[навч. посібник]. 

Львів : 

Видавничий 

центр ЛНУ ім. 

Івана Франка, 

2002. 286 с. 

рного 

читання 

для 4 

класу, 

дібрати 

4-5 

текстів, 

у яких 

трапля

ються 

різні 

види 

зв’язку, 

уміти 

пояснит

и 

розділо

ві 

знаки. 

Розділо

ві знаки 

у 

складни

х 

речення

х із 

різними 

видами 

зв’язку 

– 6 год 
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     Тема 14. 

Підсумковий 

контроль із теми 

«Пунктуація» 

(модульна 

контрольна 

робота № 2). 

 

практичн

е 
1. Сучасна  українська  мова  : [підручник]  / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, 

Л. Ю. Шевченко 

та ін.; За ред. О. 

Д. Пономарева. 

– 2-ге вид., 

перероб.  К. : 

Либідь, 2001.– 

400 с. 

 

2.Тоцька Н. І. 

Українська 

пунктуація : 

практикум : 

[навч. 

посібник]. К. : 

Вища шк., 1990. 

160 с. 

 

3.Українська 

мова: 

Практикум: 

Навч. посібник / 

Пазяк О. М., 

Сербенська О. 

А., Фурдуй М. 

І., Шевченко Л. 

Ю. К. : Либідь, 

2010. 384 с. 

 

4.Український 

правопис. 6-е 

вид., стереотип. 

К. : Наук. думка, 

1997. 238 с.  

 

 

5.Шкуратяна 

Н.Г., Шевчук 

С.В. Сучасна 

українська 

літературна 

мова: 

модульний курс: 

навчальний 

посібник. К.: 

Вища школа, 

2007. 823 с 

6. Яцимірська 

М. Г. Сучасна 

українська мова 

: Пунктуація : 

[навч. посібник]. 

Опрацю

вати 

підручн

ики з 

літерату

рного 

читання 

для 4 

класу, 

дібрати 

4-5 

текстів, 

у яких 

трапля

ються 

діалоги, 

цитати, 

уміти 

пояснит

и 

розділо

ві 

знаки. 

Розділо

ві знаки 

в 

періоді. 

Пункту

аційне 

оформл

ення 

текстів, 

які 

переда

ють 

розмовн

е 

мовлен

ня – 8 

год 

максималь

на оцінка - 

5 

один 

тиждень 
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Львів : 

Видавничий 

центр ЛНУ ім. 

Івана Франка, 

2002. 286 с. 

Тема 15. 

Контрольний 

диктант. 

 

практичн

е 

 

1.Тоцька Н. І. 

Українська 

пунктуація : 

практикум : 

[навч. 

посібник]. К. : 

Вища шк., 1990. 

160 с. 

 

 

2.Український 

правопис. 6-е 

вид., стереотип. 

К. : Наук. думка, 

1997. 238 с.  

 

 

3.Шкуратяна 

Н.Г., Шевчук 

С.В. Сучасна 

українська 

літературна 

мова: 

модульний курс: 

навчальний 

посібник. К.: 

Вища школа, 

2007. 823 с 

4. Яцимірська 

М. Г. Сучасна 

українська мова 

: Пунктуація : 

[навч. посібник]. 

Львів : 

Видавничий 

центр ЛНУ ім. 

Івана Франка, 

2002. 286 с. 

Опрацю

вати 

підручн

ики з 

позакла

сного 

читання  

для 4 

класу, 

дібрати 

4-5 

текстів, 

у яких 

трапля

ються 

авторсь

кі 

розділо

ві 

знаки, 

уміти 

пояснит

и 

розділо

ві 

знаки. 

Факуль

тативні 

розділо

ві знаки 

– 2 год 

максималь

на оцінка - 

5 

один 

тиждень 

 

Рекомендована література 

Білавич Г. Українська мова (Фонетика. Лексикологія): Навчально-методичний посібник. 

Івано-Франківськ, 2012. 225 с. 

Гуменюк І.М., Білавич Г.В. Базовий курс української мови за професійним спрямуванням. 

Івано-Франківськ: НАІР, 2017. 200 с.  

Тоцька Н. І. Українська пунктуація : практикум : [навч. посібник]. К. : Вища шк., 1990. 

160 с. 
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Український правопис. 6-е вид., стереотип. К. : Наук. думка, 1997. 238 с.  

Новий правопис української мови 2019 рік https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-

povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/ 

Українська мова. Енциклопедія.  К.: Вид-во „Укр. енциклопедія” ім.. М.П.Бажана, 2000.   

Український правопис. 6-е вид., стереотип. К. : Наук. думка, 1997. 238 с.  

 

Чак Є. Д. Складні випадки правопису та слововживання. К. : А.С.К., 1998. 272 с. 

 

 

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: модульний курс: 

навчальний посібник. К.: Вища школа, 2007. 823 с 

Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови.  К.: Академія, 2004. 

Ющук І.П. Українська мова. К.: Либідь, 2004. 250 с. 

Януш Я.В. Сучасна українська мова. Курс лекцій.  К.: КНЕУ, 2005 

Яцимірська М. Г. Сучасна українська мова : Пунктуація : [навч. посібник]. Львів : 

Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 286 с. 

 

 

Додаткова лтература 

Підручники та посібники 

 Сучасна  українська  мова  : [підручник]  / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, 

Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О. Д. Пономарева. – 2-ге вид., перероб.  К. : 

Либідь, 2001.– 400 с. 

Ткаченко Є. М. Українська мова. Пунктуація: правила, вправи, диктанти : 

навч. Посібник. Х. : Консум, 2001. 288 с. 

Тоцька Н. І. Українська пунктуація : практикум : [навч. посібник] / Ніна 

Іванівна Тоцька. К. : Вища шк., 1990. 160 с. 

Українська мова: Практикум: Навч. посібник / Пазяк О. М., Сербенська О. А., 

Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. К. : Либідь, 2010. 384 с. 

Український правопис. 6-е вид., стереотип. К. : Наук. думка, 1997. 238 с.  

Чак Є. Д. Складні випадки правопису та слововживання. К. : А.С.К., 1998. 

272 с. 

Читай і знай! : довід.-практикум з граматики та стилістики сучас. укр. мови / 

Н. Я. Дзюбишина-Мельник, О. Я. Лаврінець, К. С. Симонова, Л. Ф. Ціпцюра.  

К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 197 с. 

https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
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Шевелєва Л. А., Дудка О. О. Український правопис. Практикум : навч. 

посібник / За ред. проф. А. О. Свашенко. 4-е вид., перероб. Х. : Парус-друк, 

2009. 296 с. 

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: 

модульний курс: навчальний посібник. К.: Вища школа, 2007. 823 с 

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. 4-те вид. К. : Освіта, 

2000. 254 с. 

Ющук І.П. Українська мова. К.: Либідь, 2004. 250 с. 

Яцимірська М. Г. Сучасна українська мова : Пунктуація : [навч. посібник]. 

Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 286 с. 

 

Словники 

Український орфографічний словник: Близько 165 тис. слів / За 

ред. В. М. Русанівського  ;  уклад.:  В. В. Чумак  та  ін.    5-е  вид.,  переробл. 

і доповн. К. : Довіра, 2006. 940 с. – (Словники України). 

 

Головащук С. І. 

    

 Словник-довідник з українського літературного 

Слововживання. К. : Рідна мова, 2000.  351 с. 

Жайворонок В. В. Велика чи мала літера? : словник-довідник. / Віталій 

Вікторович Жайворонок. К. : Наук. думка, 2004. 204 с. 

Скрипник Л. Г., Дзятківська Н. П. Власні імена людей : словник-довідник / 

Лариса Григорівна Скрипник, Ніна Пантелеймонівна Дзятківська. К. : Наук. 

думка, 1996. 336 с. 

Словник-довідник сучасної української мови : Разом. Окремо. Через дефіс : 

Близько 60000 слів / Укладачі Т. К. Співак, О. О. Якименко. Х. : ФОП Співак 

В. Л., 2009. 528 с. 

Допоміжна 

Глазова О. П. Українська орфографія : навч. посібник. Х. : Веста : Ранок, 

2005. 384 с. 
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Глазова О. П. Українська пунктуація : навч. посібник. Х. : Веста : Ранок, 

2004. 352 с. 

Довідник з української орфографії та пунктуації / [Бурячок А. А., Паламарчук 

Л. С., Русанівський В. М., Тоцька Н. І.]. К. : Рад. школа, 1964. 192 с. 

Козачук Г. О. Практичний курс української мови : навч. посібник для вузів / 

Ганна Олександрівна Козачук, Надія Григорівна Шкуратяна. К. : Вища шк., 

1993. 367 с. 

Максименко В. Ф. Орфографічний тренажер. Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. 

272 с.  

Інформаційні ресурси 

1. Інтегрована лексикографічна система «Словники України» / Національна 

академія наук 

України. – Версія 1.03. – Український мовно-інформаційний фонд, 2003. 

2. http://velyka-chy-mala-litera.wikidot.com/ 

3. http://rodovyi-vidminok.wikidot.com/ 

4. http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/ 

5. http://slovopedia.org.ua/35/53392-0.html 

6. http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm 

7. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ 

http://litton.org.ua/orfografiya/xochu-buti-gramotnim 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. Орфографія 

Тема 1. Вступ. Новий правопис української мови. Принципи українського 

правопису. Правила переносу. Уживання літери ґ. Правопис ненаголошених 

голосних о, е, и.  

 

Тема 2. Уживання апострофа та м’якого знака. Чергування голосних. 

Чергування у – в, і – й, з – із – зі (зо) як засіб милозвучності мови. Літери и, і 

в коренях після шиплячих і г, к, х. Чергування  приголосних.  Зміни  

приголосних  під  час  слово-,формотворення. Спрощення приголосних. 

Подвоєння букв на позначення подовження та збігу приголосних. 

 

Тема 3. Чергування  приголосних.  Зміни  приголосних  під  час  слово-

,формотворення. Спрощення приголосних. Подвоєння букв на позначення 

подовження та збігу приголосних. 

 

Тема 4. Правопис префіксів і суфіксів. Уживання великої літери.  

 

Тема 5. Правопис складних іменників і прикметників. 

 

Тема 6. Правопис прислівників і прислівникових сполучень, 

прийменників, сполучників і часток, зокрема частки не. 

 

Тема7. Відмінювання іменників. Ступенювання прикметників і 

прислівників. Правопис дієслів, дієприкметників, дієприслівників.  

 

Тема 8. Правопис слів іншомовного походження. Передавання 

слов’янських прізвищ українською мовою. Готування до модульної 

контрольної роботи. 
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Тема 9. Підсумковий контроль із теми «Орфографія» (модульна 

контрольна робота № 1). 

 

Модуль 2. Пунктуація 

Тема 10. Аналіз модульної контрольної роботи. Тире між підметом і 

присудком. Тире в простому реченні. Розділові знаки в реченнях з 

однорідними членами. Однорідні та неоднорідні означення. Узагальнювальні 

слова при однорідних членах речення. 

 

Тема 11. Розділові знаки в реченнях із відокремленими членами 

(узгодженими та неузгодженими означеннями, прикладками, обставинами, 

означеннями). Відокремлені уточнювальні члени речення. 

 

Тема 12. Розділові знаки при словах, словосполученнях, конструкціях, 

граматично не пов’язаних із членами речення (вставні слова, вставлені 

конструкції, звертання, вигуки). Пряма мова. Діалог. 

 

Тема 13. Порівняння, розділові знаки в складносурядних і 

складнопідрядних реченнях. Розділові знаки при збігові

 сполучників. Розділові знаки безсполучникових реченнях. 

Готування до модульної контрольної роботи. 

     Тема 14. Підсумковий контроль із теми «Пунктуація» (модульна 

контрольна робота робота № 2). 

Тема 15. Контрольний диктант. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 

 ОРФОЕПІЯ ЯК НАУКА ПРО НОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВИМОВИ. 

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ 

ВИМОВИ 

  

1. Предмет і завдання орфоепії. 

2. Суспільне значення орфоепічних норм. 

3. Причини порушення літературної вимови. 

4. Особливості вимови голосних звуків. 

5. Вимова приголосних звуків та звукосполучень. 

  

  

Література: 

  

1. Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. 

Лексикологія. Лексикографія: навч. посіб. / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, 

М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : ВЦ "Академія", 2006. – С. 111 – 126. 

2. Сучасна українська мова: підруч. / за ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 

1997. – С. 22 – 25. 

3. Козачук Г. О. Практичний курс української мови: навч. посіб. / Г. О. 

Козачук, Н. Г. Шкуратяна. – К. : Вища школа, 1994. – С. 18 – 27. 

4. Сучасна українська літературна мова: підруч. / за ред. М. Я. Плющ. – К. : 

Вища школа, 2003. – С. 84 – 89. 

5. Українська мова: Практикум: навч. посіб. / [О. М. Пазяк, 

О. А. Сербенська, М. І. Фурдуй, Л. Ю. Шевченко]. – К. : Либідь, 2000. – С. 

113 – 116. 

6. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: навч. посіб. / Г. О. Козачук. – 

[2-ге вид.]. – К. : Вища школа, 2008. – С.61 – 64. 
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7. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: 

навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Вища школа, 2007. – 

С.52 – 56. 

8. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, 

графіка, орфографія / Н. І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1981. – С. 142 – 151. 

  

Завдання: 

  

1. Погрупуйте слова за такими позиціями: а) дзвінкий у кінці слова; б) глухий 

у кінці слова; в) дзвінкий перед глухим; г) глухий перед дзвінким; ґ) глухий 

перед сонорним. З’ясуйте вимову глухих і дзвінких звуків. 

Стежка, ніж, садки, просьба, спосіб, дубки, боротьба, розкажи, розпиши, 

вокзал, Чіпка, вогкий, зціплював, зчервонила, кігті, наш брат, лічба, казка, з 

хати, срібло, хмара. 

  

2. Зробіть фонетичний запис наведених слів, поясніть їх вимову. 

Зважся, дивуєшся, принісши, вивізши, зшити, зжовкнути, розжувати, відступ, 

відзнака, підживити, відчистити, братство, коритце, квітчати, коротшати, 

сміється, яєчня. 

  

Аудиторні завдання: 

  

1. Прочитайте речення, дотримуючись правил літературної вимови. Поясніть 

вимову ненаголошених [е], [и], [о]. 

Справді, гори, що темніли геть навколо затоки, ставали наче прозорі, немов 

сотні яких ясних віконців одчинялось і крізь них ясніло живе золото (Леся 

Українка). Микола, увійшовши в клуню, довго любувався вистояними 

дзвінкими стовбурами груш (М.Стельмах). Не боїться любов розлуки, не 

дається печалі в руки, синім зором зорить у далі, хоч за це й не дають медалі 

(А.Малишко). 
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2. Зробіть фонетичний запис наведених слів. Поясніть різницю у вимові 

звуків, позначених літерою в. 

Лив, вночі, вогонь, знав, вік, повітка, робив, вовк, шовк, Київ, півметра, 

ховати, військо, сова. 

  

3. З’ясуйте різницю у вимові звуків, позначених літерою й. 

Йшов, піймав, Йосип, наймення, йоги, гай, мільйон, давай, знайшов, кайдани, 

найдовший. 

  

4. Запишіть слова фонетичною транскрипцією, поясніть розмежування 

африкат [дж], [дз]та буквосполучень дж, дз. 

Кукурудза, віджимати, джаз, пробуджуватися, народження, відзвук, 

підземний, дзвін, середземний. 

  

5. Підкресліть слова, у яких усі приголосні вимовляються твердо. 

Сіль, руда, буття, сік, в’яз, теля, пісня, вія, йога, розум, академія, щастя, 

любов, майстер, село. 

  

6. Прочитайте текст за правилами української орфоепії. Випишіть слова, у 

яких вимова не збігається з написанням. 

Голубів лиман, заросле озерце і коротке гирло до річки (І.Досвітній). З неба, 

як розтоплене золото, ллється на землю блискучий світ сонця… Легко 

трепоче його серце (Панас Мирний). Бери той скарб собі і не давай на злам:  і 

цвіт, і пісні згук, і щебет немовляти, ще виросте мале, ще вилетить із хати, і 

землю заквітча людським своїм ім’ям (А.Малишко). Якби пожар був, ви 

давно б на ньому руки гріли. За вікном стояла місячна ніч (М.Стельмах). 

Десь надходила весна. Розкажи, розкажи мені поле: чого рідко ростуть 

колосочки? (П.Тичина). Обкурений снігом, як вершник, обсмалений вогнями 

вітрів, поїзд повільно підійшов до перону (Іван Ле). У гаях прокинулись 
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птахи, і від тих співів дзвеніло повітря (П.Панч). Ми вкупочці колись росли, 

маленькими собі любились (Т.Шевченко). По обіді загадала Кайдашиха 

невістці насіяти борошна (І.Нечуй-Левицький). Раптом дівчина одірвалась 

від юнака  і з плачем кинулася стежкою з полянки (Л.Сеник). 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

  

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ 

ВИМОВИ 

  

1. Вимова слів іншомовного походження та абревіатур. 

2. Словесний та логічний наголос. Специфіка наголошування слів в 

українській мові. 

3. Основний і побічний наголос. Подвійне наголошування слів. 

4. Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови. 

  

  

Основна література: 

  

1. Винницький В. М. Наголос у сучасній українській мові / 

В. М. Винницький. – К. : Радянська школа, 1984. – 160 с. 

2. Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. 

Лексикологія. Лексикографія: навч. посіб. / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, 

М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : ВЦ "Академія", 2006. – С. 51 – 54, 126 – 

128, 130 – 135. 

3. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум: навч. посіб. / Г. О. Козачук. – 

[2-ге вид.]. – К. : Вища школа, 2008. – С.16 – 17, 64 – 65. 

4. Сучасна українська мова: підруч. / за ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 

1997. – С. 24. 
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5. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: 

навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Вища школа, 2007. –

  С. 56 – 57. 

6. Сучасна українська літературна мова: підруч. / за ред. М. Я. Плющ. – К. : 

Вища школа, 2003. –  С.100 – 101. 

7. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: навч. 

посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів: Світ, 2003. – С. 374 – 376, 391 – 393. 

8. Головащук С. І. Словник наголосів / С. І. Головащук. – К. : Наукова 

думка, 2003. – 320 с. 

9. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: словник-довідник /  С. І. 

Головащук  – К. : Либідь, 1995. – 192 с. 

10. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, 

графіка, орфографія / Н. І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1981. – С.136 – 141, 

152 – 153. 

  

Додаткова література: 

  

1. Тоцька Н. І. Побічний наголос в українській мові / Н. І. Тоцька, 

О. В. Кононенко // Українське мовознавство. – 1987. – Вип. 14. – С. 38 – 

44. 

2. Мацьків П. В. Наголос і морфемна структура іменника / П. В. Мацьків // 

Мовознавство. – 1994. – № 1. – С. 34 – 40. 

3. Караванський С. Ще про "помилковий" наголос / С. Караванський // 

Секрети української мови. – К. : УКСП "Кобза", 1994. – С. 27 – 28. 

4. Пристай Б. Подвійне наголошення слів / Б. Пристай // Урок української. – 

1999. – № 7 – 8. – С. 34 – 35. 

  

Завдання: 
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1. Опрацювати: Пономарів О. Мовностилістичні поради. Наголос / 

О. Пономарів  // Урок української. – 2000. – № 9. – С. 27 – 28. 

  

2. Використовуючи орфоепічний словник, правильно розставте наголос у 

поданих словах. 

Дрова, кропива, килим, новина, покаяння, удев'ятеро, речовина, феномен, 

осока, циган, дочка, середина, український, чотирнадцять, листопад, каталог, 

квартал, подруга, асиметрія, новий, вітчим, олень. 

  

1. Підкресліть слова з подвійним наголошенням. 

Вимога, справіку, весняний, брова, йдемо, алфавіт, фартух, маляр. 

  

Аудиторні завдання: 

  

1. Підкресліть абревіатури, які вимовляються за звуками. Зробіть фонетичний 

запис усіх слів. 

Міськвно, ПТУ, МВС, ООН, Т-35, БЮТ, СПУ, вуз, Нацбанк. 

  

2. Запишіть слова іншомовного походження фонетичною транскрипцією. 

Прочитайте їх, дотримуючись правил української орфоепії. 

Ад/ютант, б/юджет, вар/єте, грав/юра, кон/юнктивіт, прем/єр, кап/юшон, 

п/юре, комуна, контузія, джаз, джем, туристський, дилетантство, 

абстрактний, магістр, патріарх, екзамен, поетичний. 

  

3. Придумайте речення, у якому залежно від місця логічного наголосу можна 

було б виділити з метою семантичного посилення: а) час дії, б) виконавця дії, 

в) причину дії, г) дію, ґ) місце дії. Прочитайте це речення, змінюючи 

розташування логічного наголосу за наведеними вище позиціями. 

  

4. У поданих словах визначте основний і побічний наголоси. 
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Автобіографія, видозмінення, довготривалий, аеровокзал, далекосяжний, 

сільськогосподарський, високооплачуваний, іконостас. 

  

5. Поставте складні займенники хто-небудь, що-небудь у родовому відмінку 

з прийменником і без нього. Визначте наголос займенників. 

  

6. Підкресліть слова, у яких від зміни наголосу залежить їх лексичне 

значення. 

Мила, руки, мука, бал, коса, приклад, атлас, замок, також, весняний, зерно, 

кропива, лупа, олень, землі. 

  

7. Поясніть норми наголошування в наведених словах. 

Договір, зачин, усмішка, читання, ластівки, писанки, родички, сусідки, 

рукопис, гуртожиток, життєпис, лісостеп, пішохід, кілометр, міліметр, 

термометр, спідометр, вузький, легкий, вузько, ново, легко, мене (запросили), 

його (зустріли), до мене, до нього, без чогось, на кого, того що, тому що, для 

того щоб, на тому, одинадцять, пишу, сиджу, ношу, можу, буду, стану, 

привезете, принесе, прийдеш, прийдуть, вести, нести, плести, брести, 

блакитно-зелений. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3 

  

ЗАКОНИ Й ЗАСОБИ МИЛОЗВУЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

  

1. Основні закони евфонії української мови. 

2. Уникнення збігу однакових звуків (звукосполучень) на межі слів. 

3. Усунення невиправданого повторення однакових або близьких за вимовою 

звуків, звукосполучень та слів. Багатство мовлення. 

4. Уникнення римування слів у прозі. 

5. Спрощення в групах приголосних. 
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Основна література: 

  

1.  Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. 

Лексикологія. Лексикографія: навч. посіб. / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, 

М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : ВЦ "Академія", 2006. – С. 126, 127, 129. 

2.  Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – [4-е 

вид.]. – К. : Освіта, 2000. – С. 76 – 77, 79 – 80. 

3.  Ющук І. П. Українська мова: підруч. / І. П. Ющук. – [3-тє вид.].  – К. : 

Либідь, 2006. – С. 147 – 148. 

4.  Сучасна українська літературна мова: підруч. / за ред. М. Я. Плющ. – К. : 

Вища школа, 2003. – С. 38 – 39. 

5.  Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН 

України, Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 24 

– 25. 

  

Додаткова література: 

  

1. Огієнко І. Наочна таблиця милозвучності української мови / І. Огієнко // 

Дивослово. – 1996. – № 5 – 6. 

2. Шиприкевич В. В. Евфонічні засоби української мови / В. В. Шиприкевич 

// Рідне слово. – Вип. 8. – К. : Наукова думка, 1974. – С. 69 –75. 

  

  

Завдання: 

1. Знайдіть порушення орфоепічних норм у поданих реченнях, правильно 

відредагуйте їх. 

Праця різних працівників розрізняється за якістю. Промовистою мовою 

плакат дивився на нас. Можливо, ви зможете це пояснити. У цьому творі 

зображено образ природи. Письменник за своє життя написав три повісті та 



33 

 

два романи. Жінка жалісно поглянула на нього. Мені ж доведеться також 

туди поїхати. 

  

2. Використовуючи орфоепічний словник, запишіть слова в три колонки: 1) 

ті, у яких спрощення відбувається і у вимові, і на письмі; 2) ті, у яких 

спрощення спостерігається тільки у вимові; 3) ті, які не зазнають спрощення.  

Чесний, тижневий, кістлявий, корисний, улесливий, зап'ястний, баластний, 

серце, туристський, дилетантство, абстрактний, тиснути, пестливий, 

хвастнути, хвастливий, щасливий, шістнадцять, хворостняк, магістр, 

об’їзний, шістдесят, шістсот, вискнути, випускний, рискнути. 

  

Аудиторні завдання: 

  

1. Відредагуйте подані сполучення лексем так, щоб не виникало збігу 

однакових звуків на межі слів. 

Прочитайте тексти; ці цінні книги; велика кав'ярня; водій дійсно спізнився; 

був вітер; це була лагідна осінь; Наталка палко кохає. 

  

2. Знайдіть і усуньте порушення милозвучності мови, пов'язані з 

невиправданим повторенням однакових або близьких за вимовою звуків, 

звукосполучень та слів. 

Це почесне звання присвоєно артисту обласного театру Михайлу Ткаченку. 

Він мріє побачитися з коханою дівчиною. Вона ладна відмовитися від свого 

щастя, тільки щоб він був щасливим. У пісні, яку співає виконавець, 

оспівується вірність, закоханість та щирість. Школярів попросили прибрати 

шкільний двір. Вона – роботяща, щира дівчина. 

  

3. Відредагуйте речення, усунувши римування слів у прозі. 

Основна тема цієї поеми – історичне минуле України. Зазнавши на чужині 

недолі, їй хотілося для своєї дитини кращої долі. Він додому ніколи не 
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барився, однак завжди вдома сварився зі своєю дружиною. Любов людини до 

Батьківщини у всі часи привертала увагу поетів. 

  

4. Перекладіть на українську мову. Виправте усі порушення милозвучності, 

які виникнуть під час перекладу. 

 За холмами глухо прогремел гром, подуло свежестью (А.Чехов). 

Пестренький цыпленок, попискивая, бродил по подоконнику, стучал клювом 

в стекла, ловя мух, а она сидела на нарах, качала люльку и жалким, 

дрожащим голосом пела старинную колыбельную песню… (І.Бунін). 

Итальянец при сем случае обнаружил такую дикую жадность, такую 

простодушную любовь к прибыли, что он опротивел Чарскому, который 

поспешил его оставить, чтобы не совсем утратить чувство восхищения, 

произведенное в нем блестящим импровизатором (О.Пушкін). 

  

5. Чи є виправданим використання авторами наведених речень повторення 

однакових або близьких за вимовою звуків, звукосполучень та слів? Які 

функції в художніх текстах відіграють такі повтори? 

Пришерхла тиша – сіра миша – У жовто-білих комишах, І сизий цап – 

іранський шах – Пришерхлу тишу тихо лиже (М. Вінграновський). Осінній 

день, осінній день, осінній! О синій день, о синій день, о синій! Осанна осені, 

о сум! Осанна! Невже це осінь, осінь, о! – та сама (Л.Костенко); Жити для 

себе самого, з самим собою, самому в собі! (І.Франко). Самовитіє самота, 

сумовитіє найсамотніша (І.Римарук); Залебедій до мене лебедивом 

(В.Коломієць); Журавлі журавлять (Б.Томенчук). 

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4 

  

УСУНЕННЯ ЗБІГІВ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ ЯК 

ЗАСІБ МИЛОЗВУЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. 

ОРФОЕПІЧНИЙ АНАЛІЗ СЛОВА 
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1. Чергування у-в, і-й. 

2. Вживання голосних звуків у кінці деяких префіксів, прийменників та 

прислівників. 

3. Вибір форм дієслів на -ся, -сь і часток би, же або б, ж. 

4. Закономірності використання компонентів дво-/двох-, три-/трьох-

, чотири-/чотирьох- як першої частини складних слів. 

5. Схема орфоепічного аналізу слова. 

  

Основна література: 

  

1. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – [4-е 

вид.]. – К. : Освіта, 2000. – С. 76 – 78. 

2. Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. 

Лексикологія. Лексикографія: навч. посіб. / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. 

Л. Микитин-Дружинець. – К. : ВЦ "Академія", 2006. – С. 128 – 130. 

3. Ющук І. П. Українська мова: підруч. / І. П. Ющук. – [3-тє вид.].  – К. : 

Либідь, 2006. – С. 145 – 147. 

4. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 

Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 16 – 19, 36. 

5. Шиприкевич В. В. Евфонічні засоби української мови / В. В. Шиприкевич 

// Рідне слово. – Вип. 8. – К. : Наукова думка, 1974. – С. 69 – 75. 

6. Козачук Г. О. Практичний курс української мови: навч. посіб. / 

Г. О. Козачук, Н. Г. Шкуратяна. – [2-ге вид.]. – К. : Вища школа, 1994. – С. 87 

– 91. 

7. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, 

графіка, орфографія / Н. І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1981. – С. 151 – 152. 

8. Лінгвістичний аналіз: Практикум: навч. посіб. / за ред. Г. Р. Передрій. – К. : 

Видавничий центр "Академія", 2005. – С. 18 – 20. 

Додаткова література: 
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Караванський С. Не всі звуки даються в руки / С.Караванський // Секрети 

української мови. – К. : УКСП "Кобза", 1994. – С.10 – 11. 

  

  

Завдання: 

  

1. Опрацювати: Мовчун Л. Значеннєві межі варіювання прийменника-

префікса в (у) / Л. Мовчун // ДивоСлово. –1999 (квітень). – №4. – С. 6 – 8. 

2. Випишіть з художньої літератури (прози) речення, у яких порушення були 

б пов’язані: 

а) з чергуванням у-в, і-й (4 приклади); 

б) з уживанням прийменників з-із-зі (зо) (4 приклади); 

в) з вибором форм дієслів на -ся, -сь і часток би, же / б, ж (6 прикладів). 

  

Аудиторні завдання: 

  

1. Випишіть речення, у яких є порушення чергувань у-в, і-й, з-із-зі 

(зо). Обґрунтуйте свій вибір. 

Несподівано трапилась пригода, що сколошкала усе циганське кодло. 

Соломія почувала невиразну тривогу. Ноги в неї тремтіли. Весело з тріском 

палає в печі сухий комиш і гоготить у комині. В одчинені вікна й двері, на 

довгу з колонками веранду так і тислась ясна блакить моря, в нескінченність 

продовжена блакитним небом. Синє море хвилювалось і кипіло на березі 

піною. Прибій за яких півгодини перескакував уже через каміння, заливав 

прибережну дорогу і підбирався до мішків з сіллю. Криві стежки вились по 

каменистій спадині, щезали на покрівлях. В глибоких полинах, зелених од 

винограду і повних синьої мли, тіснились кам'яні громади, рожеві од 

вечірнього сонця або синіючі густим бором(за М. Коцюбинським). 
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2. Перепишіть, добираючи з дужок той варіант, який відповідає нормам 

орфоепії: 

а) і (у, в) тихому хуторі; темно (у, в) хвої; (У, В) затінку спокійно; (У, В) озері 

прохолодно; багатий (у, в)рожай; світло (у, в) акваріумі; (І,Й) (у, в) німотних 

обрисах, (у, в) гіллі вчувалась тривога; Остап (і, й) Марія; Ольга (і, й) Андрій; 

Оксана (і, й) Кирило; Оксана (і, й) Ярослав; (І, Й) сонце, (і, й) вітер не давали 

спокою; 

б) мов (з, із) сонця виплетені; оцінка (з, із) математики; (З, Із) його приїздом; 

заміс (з, із) тіста; (з, із) шовку; бере (з, із, зі) стола; (з, із, зі) школи; 

заборгував (з, зі, зо) дві сотні; знайшов (з, зі, зо) три десятка золотих монет; 

повертався (з, зі, зо) мною; повертався (з, зі, зо) Львова; 

в) намагаю(-сь, -ся) описати; зустріли(-сь, -ся) всі; зустріли(-сь, -ся) усі; 

прочитав (б, би); прочитала (б, би); тому (ж, же); казав (ж, же); (чотири-, 

чотирьох-) актний, (дво-, двох-)тисячний, (три-, трьох-) ярусний, (чотири-, 

чотирьох-) осьовий; (від-, віді-) рвати, (від-, віді-) різати, (перед, переді) 

мною, (перед, переді) тобою, (знов, знову) прийшов, (знов, знову) обіцяв, 

(пізніш, пізніше) зрозумів, (пізніш, пізніше) обізвався, учила(-сь, -ся) читати. 

  

3. Складіть речення з наведеними сполученнями слів так, щоб в одних 

випадках вживався сполучник і, а в інших – й. 

Дні (і, й) ночі, батьки (і, й) діти, війна (і, й) мир. 

  

4. Поясніть значення наведених слів, складіть з ними речення. 

Вдача – удача, вклад – уклад, вникати – уникати, вправа – управа, вступ – 

уступ. 

  

5. Підкресліть слова, у яких можливе чергування у-в, і-й. 

Ввібрати, утопія, вглиб, умирущий, удержавлений, уярмити, урізати, урізок, 

уколоти, укол, вдача, уникати, врожай, вклад, Владивосток, вправа, ввесь, 
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вступ, учитель, Україна, всувний, Удовиченко, Урал, узбережжя, вже, йти, 

істина, йдеться, ймовірний, іронічний, йтися, імення. 

  

6. Виділіть неправильне вживання прийменників та сполучників. З’ясуйте, чи 

завжди в поетичних текстах такі порушення є невмотивованими. 

Крадькома двері шарпає тихо лихо. Одним пальчиком в двері постука 

розлука. В двері грюка до сьомого поту турбота. Всі замки відкрива без 

вагання братання. Входить в хату упевнено й щиро віра. А кохання дверей не 

питає – влітає (М.Нагнибіда). Летять вони, неласкані, незаймані, в розгоні 

мрій, не випитих ніким (М.Вінграновський). Моє щастя – Вітчизни простори, 

оповиті і сонцем, і хмелем, й зерном (М.Стельмах). Зотліла сутність – 

профіль порожнечі. Скотився передчасно згірклий сум із віч 

(О.Тебешевська). У правди заболіла голова од часнику, політики й гудрону. 

Із правдою розлучені слова кудись біжать по сірому перону (Л.Костенко). 

  

7. Зробіть орфоепічний аналіз наведених слів. 

Діжка, сміється, джміль, шовк, розпитати, лічба, запитання, байдуже, 

високогірний, синьо-жовтий. 

  

8. Перекладаючи, простежте реалізацію законів милозвучності в українській 

мові. 

Казалось, тихо звучали и чаровали слух не птицы, не насекомые, а 

звезды…(А.Чехов). Совсем посерела его бородка, поредели, приобрели 

железный цвет его причесанные на прямой ряд, завивавшиеся на концах 

волосы, потемнело и еще худее стало широкое в скулах лицо… 

(И.Бунин). В сенях пахло свежими яблоками (Л.Толстой). В воздухе уже не 

так сильно пахло, – в нем снова как будто разливалась сырость (І.Тургенєв). 

Озабоченный итальянец не заметил этой перемены и проводил его по 

коридору и по лестнице с глубокими поклонами и уверениями в вечной 

благодарности (О.Пушкін). 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5 

  

ІСТОРІЯ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ 

ОРФОГРАФІЇ 

  

1. Орфографія як система загальноприйнятих правил написання слів. 

2. Принципи українського правопису. 

3. Поняття орфографічна норма, орфографічне правило, орфограма. 

Буквені та небуквені орфограми. Перелік основних орфограм. 

4. Історія становлення української орфографії. 

5. Найсуттєвіші зміни в українському правописі 1993р. Найновіші 

правописні пропозиції. 

  

  

Основна література: 

  

1. Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. 

Лексикологія. Лексикографія: навч. посіб. / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, 

М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : ВЦ "Академія", 2006. – С. 162 – 194. 

2. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – [4-те 

вид.]. – К. : Освіта, 2000. – С. 7 – 8. 

3. Ющук І. П. Українська мова: підруч. / І. П. Ющук. – [3-тє вид.].  – К. : 

Либідь, 2006. – С. 94 – 96. 

4. Сучасна українська літературна мова: підруч. / за ред. М. Я. Плющ. – К. : 

Вища школа, 2003. – С. 105 – 108. 

5. Шевчук С. В. Практикум з української мови: Модульний курс: навч. посіб. 

/ С. В. Шевчук, Т. М. Лобода. – К. : Вища школа, 2006. – С. 15 – 18. 

6. Глазова О. П. Українська орфографія: навч. посіб. / О. П. Глазова. – Х. : 

Веста: Видавництво "Ранок", 2008. – С. 3 – 6. 
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7. Козачук Г. О. Практичний курс української мови: навч. посіб. / 

Г. О. Козачук, Н. Г. Шкуратяна. – [2-ге вид.]. – К. : Вища школа, 1994. – 

С.113 – 118. 

8. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: 

навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Вища школа, 2007. – С. 

115 – 118. 

  

Додаткова література: 

  

1. Німчук В. В. Проблеми українського правопису ХХ – ХХІ ст. / 

В. В. Німчук. – К.,  2002. 

2. Бурячок А. А. Про концепцію нової (остаточної) редакції українського 

правопису / А. А. Бурячок // Мовознавство. – 1995. – №1. – С. 16 – 19. 

3. Скиньмо чужі правописні кайдани. – Львів: Галицька видавнича спілка, 

2001. – 64 с. 

4. Рибалко К. Коло має бути розірвано… / К. Рибалко, О. Рибалко // 

Дивослово. – 2001.  – № 3. – С. 22 – 25; № 4. – С. 27 – 33. 

  

Завдання: 

  

1. Опрацювати: Список слів з літерою ґ // Дивослово. – 1998.  – № 3. – С. 11. 

  

2. Проаналізуйте будь-які п’ять правил нового видання "Українського 

правопису". Встановіть, які принципи орфографії вони ілюструють. 

  

3. Подумайте, як би писалися наведені слова, якби українська орфографія 

керувалася в цих випадках морфологічним принципом. 

Убозтво, щасливий, об’їзний, корисний, товариський, товариство, паризький, 

серце, кріпацтво, вищий, дорожчий, важче, вужчий. 
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Аудиторні завдання: 

  

1. Перепишіть, вставивши літери г або ґ: 

а) у загальних назвах: а…ресія, …ніт (у лампі), …азета, …енетика, 

лін…вістика, …ирли…а, …рати (дієслово), …рати (іменник), …умус, 

ма…азин, а…рус, …лей, …ринджоли, …андж, …атунок, мі…рація, 

…рандіозний, …о…ель-мо…ель, …азда, ..умка, …рунт, …уля; 

б) у власних назвах: …аага, …егель, Ан…лія, …омер, …ала…ан, …удзь, 

…данськ, …ренландія, …ібралтар, …арібальді, …ете. 

  

2. У яких словах підкреслено небуквені орфограми? Які ви знаєте типи 

небуквених орфограм? 

Підчас, з-понад, Ліс, військовополонений, будь-що-будь, перо, лічба, по-

перше, вгору. 

  

3. Випишіть слова, у яких є порушення фонетичного принципу правопису. 

Зима, зими, кожух, корова, багато, випускний, хвастнути, сміється, сонячний, 

казка, каска, з клуні, шістнадцять, шістсот, хворостняк, принісши, кіно, 

студентський, слово, музика, легко, срібло, боротьба, зап’ястний, пестливий, 

магістр, щасливий, вискнути. 

  

4. Поясніть застосування морфологічного принципу правопису: 

а) у префіксах і прийменниках: безпритульний, безкоштовний, зшити, 

зчорнити, з Києва, із шовку; 

б) у коренях: веселий, степи, широкий, голубка, тримати, просьба, вирісши; 

в) у суфіксах: вариво, ріднесенький. 

  

5. Підкресліть ті з  виділених орфограм, які відповідають традиційному 

принципу нашого правопису. 
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Їсти, леміш, зима, щавель, кишеня, світає, 

Голландія, спитати, дзвіниця, джаз, на зло, дьогтю, щиро, житній, 

лопух, прекрасний, Лев, козацький, Чикаго, піч, Грімм, врешті-

решт, прибути, навесні, підживити. 

  

6. Складіть речення з наведеними словами. За яким принципом української 

орфографії вони розрізняються? 

Чимало – чи мало, Земля – земля, Лис – лис, напам’ять – на пам’ять, 

всередині – в середині, вперше – в перше, нащо – на що, неволя – не воля. 

  

7. Поясніть, за яким принципом правопису написано виділені орфограми. 

Сформулюйте правила їх уживання. 

Женитися, качан, паризький, весна, голубка, горіння, якір, лев, в 

купі, вкупі, щедрість, Чилі, Дідро, Міссісіпі, не воля, неволя, пліч-о-пліч, 

пшеничний, чесний, сила, сказати, зілля, село, сільський, роман, Роман. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6 

  

ФОНЕТИКА І ПРАВОПИС 

  

1. Правила вживання апострофа. 

2. Написання ь та сполучень йо, ьо. 

3. Правопис іншомовних слів. 

4. Подвоєння букв на позначення подовження і збігу приголосних. 

5. Правила переносу слів. 

  

  

Основна література: 
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1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 

Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 9 – 10, 20 – 22, 

25 – 27, 71 – 72, 118 – 125, 136. 

2. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – [4-те 

вид.]. – К. : Освіта, 2000. – С. 15 – 16, 32 – 50, 66 – 69. 

3. Ющук І. П. Українська мова: підруч. / І. П. Ющук. – [3-тє вид.].  – К. : 

Либідь, 2006. – С. 128 – 130. 

4. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: навч. посіб. / Г. О. Козачук. – 

[2-ге вид.].– К. : Вища школа, 2008. – С. 45 – 56, 91 – 103. 

5. Глазова О. П. Українська орфографія: навч. посіб. / О. П. Глазова. – Х. : 

Веста: Видавництво "Ранок", 2008. – С. 23 – 24, 39 – 46, 58 – 81, 111 – 137. 

6. Дудка О. О. Українська мова: довідник / О. О. Дудка, Л. А. Шевелєва. – Х. 

: Веста : Видавництво "Ранок", 2006. – С. 52 –58. 

7. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / 

[уклад. і гол. ред. Бусел В. Т.]. – К.: Ірпінь: Перун, 2003. – 896 с. 

8. Головащук С. Правописний словник / С. Головащук. – К. : А.С.К., 1999. – 

607 с. 

9. Івченко А. О. Орфографічний словник української мови / А. О. Івченко. – 

Х. : Фоліо, 2001. – 527 с. 

Додаткова література: 

  

Чак Є. Складні випадки правопису та слововживання / Є. Чак. – К. : А.С.К., 

1998. – 271 с. 

  

  

Завдання: 

  

1. Перепишіть, вставляючи пропущені орфограми. Поясніть вживання 

літер и-ів словах іншомовного походження. 
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 Мекс…ка, д…зель, Д…зель, бравіс…мо, піаніс..мо,  акс…ома, в…мпел, 

сп…рт, дез…нформація, к…нджал, Ч…каго,  Ваш…нгтон, Лейпц..г, 

фортис..мо, сувен…р, елікс…р, Алж…р, дж..гіт, д..ректор,  з…ґзаґ, дж…нси, 

с…лует, б…нт, Кр…т, Пар…ж. 

  

2. Використовуючи словник іншомовних слів, поясніть невідомі значення 

лексем. У першу колонку запишіть слова, у яких відбувається подвоєння 

приголосних, а в іншу ті, у яких такого подвоєння немає. 

   Барок…о, беладон…а, інтермец…о, коміс…ія, лібрет…о, ван…а, мадон…а, 

шас…і, піц…а, мул…а, мір…а (ароматична смола), мір…а (одиниця виміру), 

дур…а (вид рослин), бул…а (документ, скріплений печаткою), бул…а 

(особова форма дієслова бути), біл…ь (законопроект), біл…ь (відчуття 

фізичного або душевного страждання), ім…іграція, ем…іграція, хоб…і, 

Гол…андія, ахіл…есова п’ята, Мек…а, бон…а (вихователька малих дітей), 

бон…а (грошова одиниця), віл…а. 

  

Аудиторні завдання: 

  

1. У першу колонку запишіть слова, у яких є апостроф, а в другу ті, які 

вживаються без апострофа. Поясніть їх правопис. 

Сузір/я, р/ясно, матір/ю, голуб/я, п/ють, В/ячеслав, Св/ятослав, Лук/ян, 

під/їхати, з/юрмитися, дит/ясла, пів/яблука, пів/огірка, пів/карбованця, 

пів/місяця, зв/язати, пів/Європи, торф/яний, черв/як, верб/я, арф/яний, 

різдв/яний, мавп/ячий, прем/єра, ін/єкція, Х/юстон, ф/юзеляж, Г/юго, к/юре, 

кон/юнктивіт, інтерв/ю, М/юнхен, б/язь, деб/ют, Солов/йов, інтер/єр, Жанна 

Д/Арк, Шон О/Кейсі. 

  

2. Перепишіть слова. Вставте, де потрібно, орфограми йо, ьо. Обґрунтуйте 

написання. 
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Кур…оз, дружн…го, заво…ваного, с…мий, втр…х, ма…вий, поет Гі…м 

Аполлінер, в…кати, міль…н, ц…го, сер…зний, с…годні. 

  

3. Перепишіть, вставляючи, де треба, м’який знак. 

І знову теплі пал…ці сонця хвилюют… радісний бузок (В.Гнатюк). Ми 

мостимо дороги людям грядущих золотих сторіч...! (Д.Павличко). 

Вклонімося жінці, її материн…с…кій величності, її беззахиснос…ті і силі, 

яку не здолати (Л.Забашта). Запарувала рілля, т…мяно заблищали на сон…ці 

одвернуті лемешами скиби землі (Григорій Тютюнник). А з берега, немов 

вінок купал…с…кий, пливе водою піс…ня (М.Рильський). Заболю, затужу, 

заридаю… в собі, закурличу, а про очі люд…с…кі засміюс…, надломивши 

печал… (Б.Олійник). Мій народ головою підніс…ся вище тисячі стратосфер 

(П.Тичина). Дозиметром не виміряєш дози тотал…ного спустошен…ня душі 

(Л.Костенко). Простен…кі сіл…с…кі байки, як дрібні тонкі корін…чики, 

вкорінюют… у нашій душі любов до рідного слова (І.Франко). В просторій 

кімнаті з чотир…ма вікнами стояв посередині стіл, застелений червоним 

сукном (М.Коцюбинський). 

  

4. Поставте іменники в давальному відмінку однини, обґрунтуйте їх 

правопис. 

Пилка, циганка, вишенька, тітонька, дитинка, жменька, білка, хвилинка, 

ненька, веселка, Параска, Ониська. 

  

5. Утворіть від наведених слів прикметники із суфіксом -ин-. Поясніть їх 

написання. 

Донька, Ониська,  Параска, вихователька, Наталка, Рудько, Рудко, 

Людмилка, зозулька, галка, тітка, іспанка. 
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6. Запишіть слова в три колонки: 1) які вживаються з одним м’яким знаком; 

2) які мають дві букви ь; 3) які пишуться без м’якого знака. Обґрунтуйте 

орфографію. 

Хатин…ці, насін…ня, т…мяно, піз…нє, буц…, Рад…ченко, Рал…чук, 

перевір…те, урал…с…кий, уман…с…кий, піч…, наріч…, руч…ка, ріж…те, 

пасут…ся, знают…, гіл…ці, краплин…ці, Лізон…ці, калинон…ці, 

Малан…чин, нян…чин, козац…кий, париз…кий, ковз…кий, дерз…кий, 

хатинон…ка, пал…ці, син…оокий, кіл…це, прос…ба, В. Вернад…с…кий, 

В. Сухомлин…с…кий, М. Коцюбин…с…кий, Б. Грабов…с…кий, 

О. Суходол…с…кий, гір…кий, гір…ко, М. Гор…кий, тр…ома, Ґдан…с…к, 

Брат…с…к, Тобол…с…к. 

  

7. Перепишіть слова, обґрунтуйте правопис виділених орфограм. 

Кофеїн, Єрусалим, антиінфляційний, наївний, проект, екземпляр, феєрверк, 

фойє, траєкторія, журі, Жуль Верн, брошура, парашут, парфуми, парфумерія. 

  

8. Запишіть слова, розкриваючи дужки, у три колонки: 1) ті, у яких 

відбувається подовження приголосних; 2) ті, у яких простежується 

збіг  приголосних; 3) ті, у яких немає подовження й збігу приголосних. 

Су(д)ею, бага(т)ю, ста(т)ею, ста(т)ей, і(р)егулярний, ю(н)ат, ра(н)ій, розрі(с)я, 

бо(в)ан, Га(н)а, непримире(н)ість, тума(н)ий, ні(ч)ю, осі(н)ій, (л)єш, ви(л)ю, 

і(н)овація, височе(н)ий, о(в)а, (с)ати, довгожда(н)ий, шале(н)ий, жада(н)ий, 

незліче(н)ий (прикметник), незліче(н)ий (дієприкметник), непримире(н)ий 

(прикметник), непримире(н)ий (дієприкметник), непримире(н)о, 

непримире(н)ість. 

  

9. Підкресліть слова, які можна переносити з рядка в рядок. Поділіть їх 

рисками на частини для переносу. 

Зразок: Яго/да. 
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Ґудзик, олень, око, Марія, підживляти, надзвичайний, ходжу, олівець, Азія, 

академія, восьмигранний, НТШ, ЛАЗ-105, єднання, надія, Т.Шевченко, 

1917р., 4-го, вид-во, і т.ін. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7 

  

ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ 

  

1. Написання ненаголошених [е], [и],[о]. Розрізнення та 

вживання і/и, і/е, і/о, о/а, о/у, о/е. 

2. Правопис дзвінких і глухих приголосних. 

3. Написання голосних та приголосних у кінці префіксів. 

4. Основні зміни приголосних при словотворенні, позначення їх на письмі. 

5. Передача іншомовних прізвищ та географічних назв українською мовою. 

  

Література: 

  

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 

Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 7 – 8, 10 – 16, 

22 – 24, 27 – 28, 131 – 135, 138 – 142. 

2. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – [4-те 

вид.]. – К. : Освіта, 2000. – С. 19 – 28, 50 – 76. 

3. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: навч. посіб. / Г. О. Козачук. – 

[2-ге вид.]. – К. : Вища школа, 2008. – С. 28 – 43. 

4. Ющук І. П. Українська мова: підруч. / І. П. Ющук. – [3-тє вид.]. – К. : 

Либідь, 2006. – С. 120 – 124, 131 – 144. 

5. Шевчук С. В. Практикум з української мови: Модульний курс: навч. посіб. 

/ С. В. Шевчук, Т. М. Лобода. – К. : Вища школа, 2006. – С. 50 – 51, 86 – 87, 

120 – 123. 
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6. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: 

навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Вища школа, 2007. – С. 43 

– 52. 

7. Глазова О. П. Українська орфографія: навч. посіб. / О. П. Глазова. – Х. : 

Веста: Видавництво "Ранок", 2008. – С. 25 – 38, 82 – 110, 138 – 159, 217 – 221. 

8. Дудка О. О. Українська мова: довідник / О. О. Дудка, Л. А. Шевелєва. – Х. 

: Веста : Видавництво "Ранок", 2006. – С. 46 – 49, 73 – 77. 

  

Завдання: 

  

1. Запишіть російські прізвища українською мовою. Поясніть їх правопис. 

Александров, Бестужев, Лермонтов, Озеров, Евдокимов, Бердяев, Алябьев, 

Ломтев, Менделеев, Муромцев, Писарев, Лесков, Пешковский, 

Твердохлебов, Елкин, Соловьев, Веревкин, Пугачев, Игнатов, Воинов, 

Гурьин, Дорожин, Данилов, Привалов, Беликов, Крутых, Броневский, 

Маяковский, Белый, Зоркий, Крайний, Горовая, Крайняя, Толстой, Вяльцева, 

Лукьянов, Воробьев, Рюмин. 

  

2. Поясніть виділені орфограми в іншомовних географічних назвах. 

Бездна, Новочеркаськ, Лена, Євпаторія, Єнісей, Єгор’євськ, Колгуєв, 

Лаптєвих, Плещеєво, Рум’янцева, Бєлгород, Біловезька Пуща, 

Пардубице, Йолкіно, Соловйово, мис Дежньова, р. Орел, Рогачово, 

Щокіно, Ельбрус, Батумі, Ільмень, Кутаїсі, Березина, Жигалово, Гаврилово, 

Леонідово, Кисловодськ, Владивосток, Приволжя, Зимовники, Березники, 

Сибір, Росія, Білорусь, Становий (хребет), Оленій (острів), Благородне, 

Внуково, Чисті Пруди, Жешув, Краків, Домброва, Пхеньян, Клязьма, Тянь-

Шань, Троїцьк. 

  

3. Утворіть (якщо це можливо) від наведених слів прикметники та іменники 

за допомогою суфіксів -ськ-, -ств-. Обґрунтуйте написання похідних. 
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Париж, козак, Волга, Кавказ, убогий, юнак, чех, товариш, Полісся, узбек, 

курд, латиш, печеніг, німець, нанаєць, Мекка, Нью-Йорк, казах, Лейпциг, 

Сиваш, Виборг, Гаага, Страсбург, Острог, Калуш, Дамаск, баск, Ніцца, Сочі, 

боягуз, брат, ткач, сирота, агент, гігант. 

  

Аудиторні завдання: 

  

1. Запишіть слова в три колонки: 1) ті, у яких написання е, и, о можна 

перевірити за допомогою наголосу; 2) ті, у яких 

написання е, и, о регулюється правилами; 3) ті, у яких 

написання е, и, о потрібно запам’ятати. 

Зачесати, голубка, затемнити, черевик, шевця, пелена, праведний, вимпел, 

директор, летіти, дистанція, кишеня, променя, котушка, левада, либонь, 

глитати, вишневий, пиріг, пшениця, сметана, диригент, тривожитися, 

бриніти, леміш, мереживо, плетиво, паливо, куриво, печиво, марево. 

  

2. Утворіть від наведених слів префіксальні дієслова, у коренях яких 

вживалася б літера изамість е. Поясніть написання похідних. 

Беру, вмерти, дерти, перу, простерти, сперти, терти, жерти, стелити, клену. 

  

3. Розкриваючи дужки, виберіть правильні орфограми, обґрунтуйте їх. 

Пр(е,и)мудритися, пр(е,и)красний, пр(е,и)боркати, пр(е,и)мудрий, 

пр(е,и)мудрість, пр(е,и)бити, пр(е,и)мружити, пр(е,и)багато, пр(е,и)амбула, 

пр(е,и)зидент, пр(е,и)зирливість, пр(е,и)йскурант, пр(е,и)людія, пр(е,и)м’єр, 

пр(е,и)парат, пр(е,и)стиж, пр(е,и)стол, пр(е,и)освященний, пр(е,и)подобний, 

пр(е,и)тендент, пр(е,и)тензія, пр(е,и)цедент, пр(е,и)вілей, пр(е,и)мати, 

пр(е,и)наймні, пр(е,и)пинити, пр(е,и)стойний, пр(е,и)стосуватися, 

пр(е,и)таманний, непр(е,и)томний, непр(е,и)четний. 
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4. Вставте на місці крапок пропущені букви або звуки. Поясніть написання 

слів. 

а) і, е, о: пр…звище, бер…з, Ки[й…]в, Ки[й…]ва, ки[й…]вський, кам…ня, 

підп…рка, гач…чок, веч…ром, ввеч…рі. 

б) і, и: зат…рка, к…п’яток, к…слий, щ…лина, …нший. 

в) о, у: біл…ватий, р…зумний, з…зуля, п…рхати, в…рушити, марм…р. 

г) о, а: к…лач, к…ровай, б…рсук, п…ром (човен), к…чан, х…зяїн, х…лява, 

б…гато, б…гатир (багата людина), б…гатир (силач, велетень), кр…хмаль, 

от…ман, п…ганий, с…лдат. 

  

5. Розкриваючи дужки, запишіть правильно наведені слова. Обґрунтуйте 

вживання приголосних у кінці префіксів. 

(З,С)творений, (з,с)фотографувати, (з,с)цілитель, (з,с)хвалення, (з,с)берегти, 

(з,с)дивувати, бе(з,с)розмірний, бе(з,с)печний, ро(з,с)повісти, ро(з,с)зути, 

во(з,с)з’єднання, чере(з,с)ряддя, (з,зі)жмаканий, (з,зі)в’ялий, (з,зі)брати, 

(з,зо)гнити, (з,зу)стрітися, мі(ж,ш)ряддя, ві(д,т)тінок, на(д,т)прибуток, 

пі(д,т)хопити, пере(д,т)плата, пона(д,т)строковий, о(б,п)копати. 

  

6. Запишіть слова, поясніть виділені орфограми. У яких лексемах написання 

й вимова глухих та дзвінких приголосних не збігається? 

Гриб, плід, дужка, натхненний, дігтяр, просьба, призьба, футбол, вокзал, 

повсякденний, мабуть, віхті, брязк, безпека, зсунути, спитати, 

розписати, сфотографувати, відпустити, одкинути, надколоти, підпис, зжати. 

  

7. Утворіть форми вищого ступеня порівняння прикметників та прислівників 

за допомогою суфікса -ш(ий). Поясніть зміни приголосних при 

словотворенні, вимову приголосних. 

Дорогий, вузький, високий, легкий, дешевий, солодкий, швидкий. 
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8. Від поданих слів утворіть іменники за допомогою суфікса       -ин(а). 

Обґрунтуйте написання похідних. 

Донецький, німецький, одеський, миска, тріскати, житомирський, 

тернопільський, віск, київський. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8 

  

ОСНОВНІ НОРМИ НАПИСАННЯ ІМЕННИКІВ І ПРИКЛАДОК. 

ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ ТА СКОРОЧЕНИХ СЛІВ 

  

1. Правопис відмінкових закінчень іменників. 

2. Букви и, і, ї, е, є в іменникових суфіксах. 

3. Написання складних іменників та прикладок. 

4. Велика літера та лапки у власних назвах. 

5. Правопис скорочених слів. 

  

Література: 

  

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 

Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 29 – 31, 35 – 40, 

58 – 70, 73 – 98, 146 – 150, 181. 

2. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – [4-те 

вид.]. – К. : Освіта, 2000. – С. 13 – 15, 81 – 87, 89 – 108. 

3. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: навч. посіб. / Г. О. Козачук. – 

[2-ге вид.]. – К. : Вища школа, 2008. – С. 74 – 84, 86 – 88, 124 – 137. 

4. Ющук І. П. Українська мова: підруч. / І. П. Ющук. – [3-тє вид.]. – К. : 

Либідь, 2006. – С. 97 – 101, 285 – 288, 317 – 334. 

5. Шевчук С. В. Практикум з української мови: Модульний курс: навч. посіб. 

/ С. В. Шевчук, Т. М. Лобода.– К. : Вища школа, 2006. – С. 92 – 93, 102 – 104, 

133 – 139. 
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6. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: 

навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Вища школа, 2007. – С. 

125 – 127, 132 – 143. 

7. Глазова О. П. Українська орфографія: навч. посіб. / О. П. Глазова. – Х. : 

Веста: Видавництво "Ранок", 2008. – С. 148 – 153, 160 – 212. 

8. Дудка О. О. Українська мова: довідник / О. О. Дудка, Л. А. Шевелєва. – Х. 

: Веста : Видавництво "Ранок", 2006. – С. 125 – 129. 

  

Завдання: 

  

Поставте слова в родовому відмінку однини. Поясніть правопис їх закінчень. 

Учитель, вовк, Вітер, Мороз, Сибір, Буг, запис, прибуток, гвинт, стіл, 

водопровід, електровоз, пароплав, ясень, Лондон, Зелений Гай, епос, роман, 

аналіз, Дністер, процент, вік, рік, вівторок, листопад (місяць), листопад 

(процес), долар, мільйон, міраж, біг, автомобіль, поршень, мороз, лісок, 

абзац, університет, міст, паркан, пліт, карниз, гараж, ґанок, атом, ренклод, 

барвінок, овес, ячмінь, батальйон, азот, знаменник, вид, рід, синтаксис, склад, 

спосіб, алмаз (коштовний камінь), алмаз (мінерал), буряк (одиничне), буряк 

(збірне), термін (слово), термін (строк). 

  

Аудиторні завдання: 

  

1. Перепишіть, вставивши замість крапок літери і, ї, и, е, є. Обґрунтуйте 

написання цих букв у іменникових суфіксах. 

Мильн…чка, розумн…чок, онуч…чка, ріж…чок, буряч…ння, квасол…ння, 

кор…ння, пал…ння, збільш…ння, гнобл…ння, галяв…на, дівч…на, цуц…ня, 

кош…ня, мереж…во, плет…во, мар…во, ма…во, ся…во, конво…р, сат…р, 

пломб…р, бригад…р, побутов…зм, речов…зм, пациф…ст, дант…ст, ате…ст. 
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1. Подані іменники поставте у формі орудного відмінка однини. Поясніть 

написання о, е (є) у відмінкових закінченнях. 

Весна, вдача, воля, кран, ноша, площа, товариш, герой, мрія, яблуня, тиша, 

ріка, суниця, куля, сім’я. 

  

3. Запишіть слова в кличному відмінку однини. 

Воля, душа, суддя, Марія, Софія, сім’я, матуся, бабуся, Володя, Марина 

Арсеніївна, батько, синок, Фрідріх, товариш, Віталій, місяць, Богдан, друг, 

козак, чумак, швець, жнець, хлопець, Глібов, Тютчев, Київ, Канів, Лебедин. 

  

4. Поставте іменники ІІ відміни в орудному та давальному відмінках, 

поясніть правопис їх закінчень. 

Директор, будинок, велетень, вантаж, спорт, море, життя, журавель, край, 

добродій, соловей, кінь, прізвище, урожай, знання, Рівне, Дебальцеве, 

Святошин, Київ, Виноградов, Дарвін. 

  

5. Запишіть слова, обґрунтуйте їх написання разом та через дефіс. 

Мікро/частинка, обл/виконком, псевдо/патріот, кінець/кінцем, сила/силенна, 

верто/літ, чорно/зем, людино/день, гори/цвіт, генерал/лейтенант, сто/річчя, 

100/річчя, пів/огірка, пів/ящика, пів/Ялти, екс/чемпіон, максі/спідниця, 

жар/птиця, світло/водо/лікування, купівля/продаж, лікар/еколог, чар/зілля, 

мати/й/мачуха, Лисичка/Сестричка, радіо/й/телеапаратура, трава/звіробій, 

звіробій/трава, вовк/жаднюга, жаднюга/вовк, грузинка/дівчина, 

дівчина/грузинка, жук/короїд, Ту/154, 7/А. 

  

6. Запишіть скорочені слова, виправивши, де потрібно, помилки. 

С.-г. (сільське господарство), с.г. (сільськогосподарський), ст.гр. 

(старогрецький), б.-ка (бібліотека), ін.-т. (інститут), в. а. (важка атлетика), л.-

ий (легкоатлетичний), б.-к. (будинок), м. (метр), мм (міліметр), см. 

(сантиметр), півн.-сх. (північно-східний), Півн. крим. канал 
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(Північнокримський канал), т. (том), о. (острів), р.р. (роки), р. (рік), і т. ін. (і 

таке інше), до наш. е. (до нашої ери), див. (дивись), селя. (селянський), денн. 

норма (денна норма), власноруч. (власноручний), тт (томи), селянсь. 

(селянський). 

  

7. Підкресліть слова, у яких має бути орфограма "Велика літера у власних 

назвах". Обґрунтуйте свій вибір. 

Зиновій-богдан, кур де жебелен, мао цзедун, ярослав мудрий, кім ір сен, 

африканець, будда, богиня венера, русалка, мавка, дід-мороз, дід мороз, 

президент україни, прем’єр-міністр україни, голова верховної ради україни, 

генеральний прокурор україни, прем’єр-міністр канади, декан, князь, сірко, 

антонівка, білий налив, велика ведмедиця, комета галлея, далекий схід, 

західна україна, північнокримський канал, біловезька пуща (заповідник), 

затока святого лаврентія, ріо-де-жанейро, ла-манш, іссик-куль, уолл-стрит, 

андріївський узвіз, течія гольфстрім, красні ворота, вулиця ярославів вал, 

бостон, балканські країни, організація об’єднаних націй, республіка єгипет, 

київський вокзал (у москві). 

  

8. Перепишіть, ставлячи, де  потрібно, лапки. Поясніть підкреслені 

орфограми. 

Агентство Пренса Латіна,  агентство Франс Пресс, 

компанія Дженерал моторс, повість Тіні забутих предків, газета Віче, 

п’єса Глитай, або ж Павук, Літопис Самовидця, 

пансіонат Зоря,  Андріївська церква,  Хотинський замок, 

епоха Відродження, орден Почесного легіону, орден Незалежності, 

орден Мати-героїня, медаль За відвагу, літак Антей, цукерки Все для Тебе, 

тюльпан Чорний принц,  ВАЗ-2109, літак Ту-334. 

  

9. Запишіть речення, поясніть підкреслені орфограми. 
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Народе мій, коли тобі проститься крик передсмертний і тяжка сльоза 

розстріляних, замучених, забитих по соловках, сибірах, магданах? (В.Стус). 

Наш люд має в собі багато сили, щоб родити Шевченків, Федьковичів 

і Франків (В.Стефаник). Щодень пілати розпинають, морозять, шкварять на 

огні (Т.Шевченко). Мов пущене ядро з гармати, Земля круг Сонця творить 

цикл (П.Тичина). То пронесеться над болотом чайка, то промайне бистрий 

чибіс й грудкою впаде в ситу землю (А.Шиян). Вітер гонить, віти клонить, 

краплі сонця в воду ронить і рокоче, як струна (М.Рильський). Під липою, 

над самим джерелом, стояв 4-гранний камінь (І.Франко). Дівчинка поставила 

в гніздо пташеня, і тільки тоді мудра Липа заховала її у своєму густому гіллі 

(Народна казка). 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №9 

  

ПРАВОПИС ПРИКМЕТНИКІВ, ЧИСЛІВНИКІВ ТА ЗАЙМЕННИКІВ 

  

1. Написання відмінкових закінчень та найуживаніших суфіксів 

прикметників. 

2. Правопис форм ступенів порівняння прикметників. 

3. Написання складних прикметників. 

4. Правопис прикметників, утворених від власних назв. 

5. Відмінювання та написання числівників. 

6. Загальні норми правопису займенників, їх відмінювання. 

  

Література: 

  

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 

Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 31 – 34, 40 – 44, 

69, 98 – 107, 137 – 138, 144 – 146, 150. 

2. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – [4-те 

вид.]. – К. : Освіта, 2000. – С. 14, 108 – 127. 



56 

 

3. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: навч. посіб. / Г. О. Козачук. – 

[2-ге вид.]. – К. : Вища школа, 2008. – С. 84 – 85, 138 – 164. 

4. Ющук І. П. Українська мова: підруч. / І. П. Ющук. – [3-тє вид.]. – К. : 

Либідь, 2006. – С. 335 – 369. 

5. Шевчук С. В. Практикум з української мови: Модульний курс: навч. посіб. 

/ С. В. Шевчук, Т. М. Лобода.– К. : Вища школа, 2006. – С. 94 – 95, 148 – 152. 

6. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: 

навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Вища школа, 2007. – С. 

127 – 128, 139 – 140, 143 – 145. 

7. Глазова О. П. Українська орфографія: навч. посіб. / О. П. Глазова. – Х. : 

Веста: Видавництво "Ранок", 2008. – С. 156, 222 – 260. 

  

Завдання: 

  

1. Провідміняйте наведені числівники. Обґрунтуйте написання відмінкових 

форм. 

Сім, сімнадцять, сімдесят, сімсот, сімдесят сім, дев’яносто, двоє, 

обидва, семеро, тисяча, кільканадцять, сьомий, сімдесят сьомий, одна сьома, 

половина. 

2. Від наведених слів утворіть прикметники за допомогою суфіксів -ов-,   -ев- 

(-єв-). Поясніть вибір словотворчих афіксів. 

Груша, березень, вітер, казка, життя, дія, бій, гай, плюш, вогонь, марш, ясень, 

песець, емаль, помаранч, значення, гроші. 

  

Аудиторні завдання: 

  

1. Перепишіть прикметники, розставивши пропущені букви. Обґрунтуйте 

орфограми. 
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Гаряч…й, син…й, давн…й, житн…й, коротш…й, дружн…й (згуртований), 

дружн…й (доброзичливий), вечірн…ми, велик…м, син…м, пахуч…м, на 

пахуч..й, зелен…го, син…го, син…ю, свіж…ю. 

  

2. Утворіть від наведених слів присвійні прикметники, поясніть їх написання. 

Галя, Ольга, дочка, свекруха, Марія, Надія, Дар’я, Параска, невістка, 

Маланка, батько, Мусій, коваль. 

  

3. Утворіть від наведених прикметників усі можливі форми ступенів 

порівняння. Підкресліть однією рискою слова, у яких зміни на межі основи й 

суфікса -ш- позначаються на письмі, а хвилястою лінією слова, у яких такі 

зміни виявляються тільки у вимові. 

Зелений, дешевий, дорогий, близький, дужий, високий, короткий, солодкий, 

гарний. 

  

4. Перепишіть слова, опускаючи риски. Обґрунтуйте правопис складних 

прикметників. 

Само/хідний, народно/поетичний, легко/атлетичний, дерево/обробний, 

вантажно/розвантажувальний, вище/згаданий, трохи вище/згаданий, 

суспільно/корисний, лінгво/стилістичний, глухо/німий, сліпо/глухо/німий, 

семи/разовий, 7/разовий, віце/президентський, навчально/виховний, 

нардно/визвольний, військово/морський, воєнно/стратегічний, 

військово/полонений, гіркувато/солоний, блакитно/білий, 

жовто/зелено/червоний, жовто/гарячий, південно/східний. 

  

5. Запишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть вживання великої або малої 

літери в прикметниках, утворених від власних особових назв. 

(І,і)ринині книжки, (Ш,ш)евченкові поезії, (Ш,ш)евченківський стиль, 

(Ш,ш)евченківська премія, (Ш,ш)евченківський музей, (Б,б)альзакові твори, 
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(Б,б)альзаківські традиції, (А,а)хіллесова п’ята, (П,п)іфагорова теорема, 

(Н,н)обелівська премія, (Д,д)амоклів меч, (Б,б)ертолетова сіль. 

  

6. Провідміняйте наведені займенники, обґрунтуйте написання відмінкових 

форм. 

Ми, вони, мій, чий, цей, вся, ніхто, абихто, деякий. 

  

7. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, м’який знак. Поясніть правопис 

числівників. 

П’ят…надцят…, шіст…сот, шіст…, п’ятдесят…, п’ят…, шіст…десятий, одна 

вос…ма, чотир…ма, п’ятиміл…ярдний, чотир…мастами, двадцят…ом 

чотир…ом, міл…йон, дванад…цят…, кіл…канад…цят…, дев’ят…сот 

вос…мий, п’ят…десят…ма, тр…ома. 

  

8. Запишіть правильно складні числівники та займенники. Обґрунтуйте 

орфограми. 

Сім/десят, дев’яти/сотий, двадцяти/тисячний, шістдесяти/п’яти/мільйонний, 

кілька/мільйонний, тисяча/дев’ят/сот/дев’яносто/сьомий, 

п’ять/з/половиною/тисячна/команда, 7/тисячний, будь/котрий, котрий/будь, 

хто/небудь, казна/що, хтозна/ким, хтозна/з/ким, казна/кому, казна/при/кому, 

будь/у/кого. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №10 

  

НАПИСАННЯ ФОРМ ДІЄСЛІВ ТА ПРИСЛІВНИКІВ 

  

1. Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах. 

2. Написання дієслівних форм. 

3. Вживання частки не з дієслівними формами. 

4. Правопис складних прислівників. 

5. Частки не, ні з прислівниками. 
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Література: 

  

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 

Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 31 – 35, 37, 44 – 

48, 108 – 117. 

2. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – [4-те 

вид.]. – К. : Освіта, 2000. – С. 127 – 155, 169 – 171. 

3. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: навч. посіб. / Г. О. Козачук. – 

[2-ге вид.]. – К. : Вища школа, 2008. – С. 168 – 187. 

4. Ющук І. П. Українська мова: підруч. / І. П. Ющук. – [3-тє вид.]. – К. : 

Либідь, 2006. – С. 369 – 417. 

5. Шевчук С. В. Практикум з української мови: Модульний курс: навч. посіб. 

/ С. В. Шевчук, Т. М. Лобода.– К. : Вища школа, 2006. – С. 164 – 167, 176 – 

178. 

6. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: 

навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Вища школа, 2007. – С. 

128, 145 – 147, 503 – 531. 

7. Глазова О. П. Українська орфографія: навч. посіб. / О. П. Глазова. – Х. : 

Веста: Видавництво "Ранок", 2008. – С. 263 – 299, 321 – 325. 

  

Завдання: 

  

Складіть речення з наведеними словами, обґрунтуйте їх написання. 

А. Недобачати, не добачати, недочувати, не дочувати, недоїдати, не доїдати, 

недодержати, не додержати, недодивитися, не додивитися, нездужати, не 

здужати, неславити, не славити, непокоїтися, не покоїтися. 
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Б. Забагато, за багато, уперше, у перше, убік, у бік, напам’ять, на пам’ять, 

всередині, в середині, вкупі, в купі, востаннє, в останнє, чимало, чи мало, 

нащо, на що, теж, те ж, якось, як ось, по-батьківському, по батьківському. 

  

Аудиторні завдання: 

  

1. Поставте дієслова у формі другої особи однини й третьої особи множини 

теперішнього часу. Поясніть написання особових закінчень слів. 

Доїти, лежати, бачити, в’янути, белькотіти, белькотати, будувати, клеїти, 

писати, стелити, волокти, волочити, полоти, мовчати, палати, хотіти, гудіти, 

червоніти, сопіти, ревіти, іржати, бігти, боятися, стояти, спати. 

  

2. Перепишіть речення, поставивши виділені слова в зазначеній формі. 

Помовчали. Душа шукала слова. Воно трудне, не виважити (2-а ос. одн., 

майб. час) на хунт . Отак ми й загрузати (1-а ос. мн., теп. час) в убозтво 

(Л.Костенко). Ми ті, що сіяти, жати, кувати (1-а ос. мн., теп. час) віки 

залізні, ми ті, що в космос летіти і протинати (1-а ос. мн., теп. час) 

наскрізно безвісну даль (П.Усенко). Де б не літав – повернутися (2-га ос. 

одн., майб. час) додому, бо крила виростають із землі (Л.Горлач). А вже 

березень бродити (3-тя ос. одн., теп. час), соколе, усміхатися (3-тя ос. одн., 

теп. час) сонце звисока (В.Лучук). Я щодня проходити (1-ша ос. одн., теп. 

час) повз самотній, закинутий сад 

(М.Коцюбинський). Скрипіти і ридати (3-тя ос. мн., теп. час) дерева під 

вітром (П.Тичина). Кому на чужині ти промовити (2-га ос. одн., майб. час) 

слово? З ким ти поділити (2-га ос. одн., майб. час) вірну розмову? 

(Л.Боровиковський). 

  

3. Запишіть, вставляючи пропущені літери е або и. 

Гори нахил…мо, а врожай вирост…мо. Без стовпчиків і тин не стоят…ме. 

Піску в снопи не в’язат…м…ш, з пір’я фортеці не будуват…м…ш. Хто добре 
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вчиться, тому й добре працюват…м…ться (Нар. творчість). Коли я не 

горіт…му, коли ти не горіт…м…ш, коли ми не горіт…м…мо, то хто ж тоді 

буде світити? (Ю.Збанацький). Сонце ронит…ме з неба квітки на хвилі 

дніпрові, осінні (В.Сосюра). 

  

4. Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть орфограму "Правопис 

частки не з формами дієслова". 

Нам з тобою, видно, по дорозі, бо ішли й нікуди (не)прийшли (Л.Костенко). 

(Не)зчулися, як і зима минула (Панас Мирний). (Не)здужає Катерина, ледве, 

ледве дише (Т.Шевченко). Рук (не)здужаю здійняти, бо (не)їла й (не)пила 

(П.Тичина). Всі, (не)дослухавши розмови, (не)договоривши слів, попливли 

до гурту (С.Васильченко). Щось мені на серці тужно, щось (не)договорює ця 

ніч (Б.Олійник). Я хочу зустрітись з тобою й сказать (не)доказане слово 

(Г.Коваль). Рідна мати моя, ти ночей (не)доспала (А.Малишко). От вона 

поневіряється із своїм старим в убогій хатині, (не)доїдає й (не)досипає 

(І.Нечуй-Левицький). Мені поля задумливо шептали свої ніким (не)співані 

пісні (В.Симоненко). (Не)має щастя вічного, (не)має, є вічний бій за щастя 

для всіх (М.Нагнибіда). Ніхто (не)має більшої любові, як той, хто душу 

поклада за друзів (Леся Українка). 

  

5. Перепишіть, знімаючи риску. Як розрізняти префікси не та недо? 

Не нагодуєш коня – не/доїдеш і до пня. Бережись хліба не/допеченого і 

лікаря не/довченого. Не/доженеш конем, що запізниш одним днем. Хоч 

гриміло, та дощу не/дочекалися. Не поможуть чари, як хто кому не/до/пари. 

У вправних хліборобів не буває не/дородів. У поганих батьків і діти 

не/долюблені (Народна творчість). 

  

6. У першу колонку запишіть приклади, у яких частка не з дієприкметниками 

пишеться разом, а в другу ті,  що пишуться окремо. Обґрунтуйте свій вибір. 
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Не/розквітла, а зів’яла квітка; не/зів’яла квітка; квітка не/зів’яла; не/загоєна 

рана; досі не/загоєна рана; ще не/втрачені нами надії; не/втрачені надії; надії 

не/втрачені; ніколи не/бачене диво; ще не/намальована картина; 

не/намальована картина; картина не/намальована. 

  

7. Запишіть прислівники та прислівникові сполуки, поясніть їх правопис. 

Зроду/віку, від/нині, у/тричі, без/вісти, як/не/як, пліч/о/пліч, будь/що/будь, 

віч/на/віч, на/половину, в/ручну, в/друге, на/троє, десь/інколи, як/небудь, 

будь/де, на/що, за/в/глибшки, босо/ніж, аби/куди, ані/телень, де/далі, чи/мало, 

що/вечора, як/найбільше, на/пам’ять, без/відома, на/жаль, по/друге, 

по/соціал/демократичному, день/у/день, раз/у/раз, таким/чином, по/двоє, 

по/латині, по/батьківськи, по/сусідському. 

  

8. Перепишіть, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте написання часток не, ні з 

прислівниками. 

(Не)вдовзі; (не)самовито; було (не)холодно; було (не)холодно, а тепло; мені 

вже (не)холодно; надворі (не)холодно, а тепло; зовсім (не)холодно; 

(ні)скільки; (ні)як; (ні)де; (ні)так (ні)сяк; (ні)туди (ні)сюди. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №11 

  

ПРАВОПИС СЛУЖБОВИХ ЧАСТИН МОВИ ТА ВИГУКІВ. 

ОРФОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ СЛОВА 

  

1. Правопис похідних прийменників разом, окремо і через дефіс. 

2. Особливості написання сполучників. 

3. Правопис часток. 

4. Не, ні, ані з різними частинами мови. 

5. Написання вигуків. 

6. Схема орфографічного аналізу слова. 
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Література: 

  

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 

Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 37, 49 – 54. 

2. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – [4-те 

вид.]. – К. : Освіта, 2000. – С. 155 – 173. 

3. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: навч. посіб. / Г. О. Козачук. – 

[2-ге вид.]. – К. : Вища школа, 2008. – С. 191 – 225 . 

4. Ющук І. П. Українська мова: підруч. / І. П. Ющук. – [3-тє вид.]. – К. : 

Либідь, 2006. – С. 419 – 439. 

5. Шевчук С. В. Практикум з української мови: Модульний курс: навч. посіб. 

/ С. В. Шевчук, Т. М. Лобода.– К. : Вища школа, 2006. – С. 186 – 190, 198 – 

200. 

6. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: 

навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Вища школа, 2007. – С. 

147 – 149, 568 – 579. 

7. Глазова О. П. Українська орфографія: навч. посіб. / О. П. Глазова. – Х. : 

Веста: Видавництво "Ранок", 2008. – С. 303 – 329. 

8. Лінгвістичний аналіз: Практикум: навч. посіб. / за ред. Г. Р. Передрій. – К. : 

Видавничий центр "Академія", 2005. – С. 23 – 24. 

Завдання: 

  

Зробіть орфографічний аналіз слів гей-гей, з-поміж, поза, тільки-

но, неволити. 

  

Аудиторні завдання: 

  

1. Запишіть правильно прийменники. 

В/наслідок, про/між з/поміж, по/за, у/разі, за/для, з/за, із/під, під/час, що/ж/до, 

на/при/кінці, під/кінець, по/перед, по/між, з/під, на/передодні. 
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2. Опустивши дужки, перепишіть слова, до складу яких входять сполучники. 

Як(би), о(тож), адже(ж), хоча(б), при(тому), ото(ж)то, тільки(но), дарма(що), 

тому(то), тим(то), наче(б)то, от(же), а(як)же, та(й), коли(б)то, немов(би)то, 

або(що). 

  

3. Складіть речення з наведеними словами. Поясніть їх написання. 

Зате, за те, проте, про те, щоб, що б, якби, як би, якщо, як що. 

  

4. Розподіліть слова, що вживаються з частками, у три колонки: 1) ті, які 

пишуться разом, 2) ті, які пишуться окремо; 3) ті, які пишуться через дефіс. 

Аби/що, ані/чичирк, ані/трохи, як/от, де/котрий, іди/бо, чи/мало, не/Європа, 

що/най/глибше, як/най/швидше, авже/ж, ато/ж, ніби/то, що/б, як/би, все/таки, 

або/що, стільки/то, давай/но, казна/хто, хай/пише, писав/би, писала/б, ходи/ж, 

він/же, який/сь, що/разу, як/о/мога. 

  

5. Прочитайте й перепишіть речення. Поясніть правопис виділених часток. 

Скільки-то народу прийшло! Скільки ж то народу прийшло! Чим-

то втішити тебе? Чим би то втішити тебе? Він забіг-таки до друга. 

Він таки забіг до друга. На що то одній людині стільки кошиків? 

  

6. Запишіть, вставляючи пропущені літери та знімаючи риску. Обґрунтуйте 

написання вигуків. 

Гу/у – диким звіром вило на дворі, в ком…ні (С.Васильченко). 

День/дзелень… день/дзелень! Сильний різкий дзвінок вдар…в у 

п…р…дпокої (М.Коцюбинський). "Бім/бам! Бім/бам!" – н…сеться всюди 

(М.Тарновський). "Ох/ох/ох!" – стогне пітьма над пол….м, і голосніше 

зав…вають собаки в с…лі. На/добраніч вам, ниви. Ов/ва! Не вихоплюйся, 

синку, з нерозумним словом, бо назад ніяково вертатися (М.Коцюбинський). 

Не жартуй наді мною, будь/ласка, і, говорячи, не мовчи. (В.Симоненко). 
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Їй/бо, правда. До/побачення! Вирушаю на лося! (О.Вишня). Куд/ку/дак за 

п’ятак, ку/ку/рі/ку за копійку (Народна творчість). Людей і долю прокл…нать 

не варт, їй/Богу (Т.Шевченко). А/а/а… – відбилося в лісі луною (Леся 

Українка). 

  

7. Запишіть речення, опускаючи дужки. Обґрунтуйте написання слів з 

часткою не. 

(Не)хай народи християнські знають, як козаки (не)долюдків карають 

(П.Куліш). Мене, як (не)мовлятко сповиває і тісно в’яже музика сумна 

(Д.Павличко). Нам був (не)нависний злодійський лад (М.Тарновський). А 

десь на дні душі ворушиться (не)спокій (В.Раєвський). З видимого пізнавай 

(не)видиме (Г.Сковорода). Вже там цвіли і квіти (не)зліченні (Л.Костенко). І 

будь ти людям (не)суддя, а друг (Д.Павличко). Ця пісня моя (не)остання. 

Нехай відомий я поет, але собі я (не)відомий. А теплий вітер навіває мені 

якісь (не)ясні сни (В.Сосюра). Під радіолу танці (не)сумні (А.Малишко). Я 

вік (не)ангелом прожив (М.Луків). (Не)свинячим рилом лимони нюхати. 

Господарський хліб (не)білий, але ситний. Після дощу капелюх 

(не)потрібний (Народна творчість). 

  

8. Перепишіть слова, поясніть виділені орфограми. 

Нікчема; ніяковий; нівроку; аніяк; ніхто; нічий; нікого; ні до 

кого; ніде; ніколи; нізащо; ні за що; ніхто не вимовив ні слова; ані в 

полі, ані в городі; ні сюди ні туди; ні тут ні там. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №12 

  

РОЗВИТОК, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПУНКТУАЦІЇ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В ПРОСТОМУ 

НЕУСКЛАДНЕНОМУ РЕЧЕННІ 

  

1. Історія формування та основні принципи пунктуації української мови. 
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2. Пунктуаційна норма. Пунктуаційне правило. Пунктограма, види 

пунктограм. 

3. Система розділових знаків і їх функції. 

4. Особливості пунктуації в текстах різних стилів мовлення. 

5. Розділові знаки в кінці речення. 

6. Тире між підметом і присудком. 

7. Тире в неповних реченнях. 

  

Основна література: 

  

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 

Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 151 – 155, 173 – 

174. 

2. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови: підруч. / К. Ф. Шульжук. – К. 

: Видавничий центр "Академія", 2004. – С. 377 – 387. 

3. Бевзенко С. П. Сучасна українська мова. Синтаксис: навч. посіб. / 

С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. – К. : Вища школа, 2005. – 

С. 261 – 262. 

4. Глазова О. П. Українська пунктуація: навч. посіб. / О. П. Глазова. – Х. : 

Веста: Видавництво "Ранок", 2006. – С. 3 – 6, 9 – 33. 

5. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – [4-те 

вид.]. – К. : Освіта, 2000. – С. 186 – 187, 189 – 190. 

6. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: навч. посіб. / Г. О. Козачук. – 

[2-ге вид.]. – К. : Вища школа, 2008. – С. 262 – 263, 295, 391 – 396. 

7. Ющук І. П. Українська мова: підруч. / І. П. Ющук. – [3-тє вид.]. – К. : 

Либідь, 2006. – С. 524 – 529. 

8. Шевчук С. В. Практикум з української мови: Модульний курс: навч. посіб. 

/ С. В. Шевчук, Т. М. Лобода.– К. : Вища школа, 2006. – С. 28 – 30. 
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9. Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової мови / 

К. Городенська // Українська термінологія і сучасність: збірник наукових 

праць. – Вип. ІV. – К. : КНЕУ, 2001. – С.11 – 14. 

  

Додаткова література: 

  

Ющук І. Основні правила української пунктуації  / І. Ющук //  Освіта. – 

8 травня. – 1996. – С. 7. 

  

Завдання: 

  

1. Опрацювати: Тишківська Н. Я. Про зміни в українській пунктуації / Н. Я. 

Тишківська // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. – 

Вип. 321 – 322 [Слов’янська філологія]. – С. 180 – 184. 

  

2. Вживаючи слово осінь, запишіть по п’ять речень, які б ілюстрували 

науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний, епістолярний та 

конфесійний стилі мовлення. Поясніть особливості використання розділових 

знаків у текстах різного функціонального призначення. 

  

Аудиторні завдання: 

1. Визначте, за якими принципами української пунктуації вживаються 

підкреслені розділові знаки. 

Даруй мені, сонце, натхнення творити! Співає осінь пісню золоту, яка 

несеться сонними лісами. Там, десь далеко за небокраєм, була його омріяна 

країна. У полі один, працює невтомно. Вода підбирається до 

села, довколишні сади заливає. Вода підбирається до села – довколишні сади 

заливає. Я бачу, ти стримуєш свій гнів. Я бачу: ти стримуєш свій гнів. 

Миколо, іди сюди. Миколо! Іди сюди! Мені не хочеться… прощатися з 

тобою. Твої слова – не найсолодша мука. 
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2. Перепишіть речення. Однією рискою підкресліть роздільні, а двома – 

видільні розділові знаки. Назвіть види пунктограм та обґрунтуйте їх за 

допомогою пунктуаційних правил. 

Ви знаєте, як сплять старі гаї? (П.Тичина). Мить – як безвік. Безгоміння 

(М.Драй-Хмара). Не стань печаллю у моїм житті, не сійся смутком на моїм 

путі… (Р.Братунь). …Вечоріє. Тільки що сунуться по шляху довгі-довгі 

тіні…(С.Васильченко). А ми минаєм…ми минаєм… так-то… (Л.Костенко). 

Липневий день мандрує пішки, казки нашіптує малечі; берези, ніжні 

білоніжки, задумались про синій вечір (А.Малишко). Це неможливо – почати 

спочатку: знов опиняєшся там, де стояв (О.Забужко). Там тополі у полі на 

волі (захід сонце за обрій поніс) з буйним вітром, свавольним і диким, 

струнко рвуться кудись в далечінь… (П.Тичина). І те, що називаємо "вмінням 

створити настрій", а що насправді є більшим: здатністю об’єктивувати своє 

інтимне сприйняття світу… (І.Дзюба). І душа, від щастя п’яна, продзвеніла: 

"Це – любов" (О.Журлива). Добре пам’ятала, які моральні тортури 

влаштували Володимиру Сосюрі за його поезію "Любіть Україну" 

(Г.Клочек). Годинник бив – що з ним? – зовсім не ту годину (І.Жиленко). 

Звали нашого діда, як я вже потім довідавсь, Семеном (О.Довженко). З-за 

погрібника пахло м’ятою (росло її там, густої та холодної, багато), а від хати 

несло духом матіоли (Є.Гуцало). 

  

3. Запишіть, пояснивши вживання розділових знаків у кінці речень. 

Що розпач той?! Річ марна і пуста! (Є.Плужник). Як тихо і світло! Як тихо… 

Знемагаю з любові! (Б.Нечерда). Світи ж мені, світи мені завжди над зорі всі, 

зоря моя єдина! (В.Сосюра). Ви любите себе лиш? Любіть. Збирайте в серці 

самолюбства їдь (Д.Павличко). Друзів маєш, а зрадою мариш, проклинаєш 

продажні часи… Ти скажи мені, хто твій товариш, я скажу, чи його продаси 

(П.Скунць). Двори стоять у хуртовині айстр. Яка рожева й синя хуртовина! 

Але чому я думаю про Вас? Я Вас давно забути вже повинна (Л.Костенко). 
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Де ви бачили більше кохання?.. (В.Сосюра). Б’є дванадцять! Чарку вгору!.. 

(Г.Чупринка). З ким ти бавивсь хлоп’ям? як ріс? (С.Йовенко). Розвернися ж, 

розстелися ж, убогая ниво!!! (Т.Шевченко). 

  

4. Вставте пропущені розділові знаки. Чому в одних випадках тире між 

підметом і присудком уживається, а в інших – ні? 

Ми джини в закоркованих пляшках. Поезія для ваших топок торф 

(Л.Костенко). Ліси неначе світилися наскрізь (О.Гончар). Найцінніше в 

людях радіти чужому успіхові (В.Черняк). Думати про приємне значить не 

мислити, а мріяти (В.Державин). Не кожен самородок золотий (В.Радіонов). 

Любити всіх любити будь-кого (А.Коваль). П’ять на п’ять двадцять п’ять. 

Невисловлені думки отруйні (Є.Ященко). Але життя не сон… воно не 

склянка чаю (В.Сосюра). В чужих лісах і хліб неначе вата (М.Тарнавський). 

Душа це битий шлях на невідомих дійсності полях (Б.-І.Антонич). 

  

5. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте 

необхідність чи можливість вживання тире. Якою мірою вживання тире в 

неповних реченнях залежить від інтонації? 

П’ять весен минуло, і шоста прийшла, Заслала лани килимами (Олександр 

Олесь). Ми звикли до неї, вона до нас (М.Коцюбинський). Сніг. Сніжок. 

Голуба далина. В далині синє сяйво вікна (Г.Коваль). У вікнах перші вогні 

(О.Теліга). Комп’ютерна цивілізація перетворює знання в інформацію, а 

пізнання в інформування (Н.Халімов). Віддайте мені сад і зірку вечорову. І в 

полі сіяча, і вдячну щедрість нив (Л.Костенко). Сині очі в моєї дружини, а у 

тебе були голубі (В.Сосюра). Мати наша – сива горлиця. Все до її серденька 

горнеться: золота бджола намистинкою, небо празниковою хустинкою, сивий 

дуб прокуреним прадідом, білочка мальованим пряником (Б.Олійник). 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №13 

  

ПУНКТУАЦІЙНІ ЗНАКИ В ПРОСТОМУ УСКЛАДНЕНОМУ РЕЧЕННІ 
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1. Загальне поняття про ускладнення. 

2. Розділові знаки при однорідних членах речення та узагальнювальних 

словах. 

3. Відокремлені уточнювальні члени речення. 

4. Пунктуація при відокремлених другорядних членах речення. 

  

Основна література: 

  

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 

Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 155 – 180. 

2. Глазова О. П. Українська пунктуація: навч. посіб. / О. П. Глазова. – Х. : 

Веста: Видавництво "Ранок", 2006. – С. 46 – 156. 

3. Ющук І. П. Українська мова: підруч. / І. П. Ющук. – [3-тє вид.]. – К. : 

Либідь, 2006. – С. 530 – 551. 

4. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – [4-те 

вид.]. – К. : Освіта, 2000. – С. 192 – 215. 

5. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: навч. посіб. / Г. О. Козачук. – 

[2-ге вид.]. – К. : Вища школа, 2008. – С. 300 – 332. 

6. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови: підруч. / К. Ф. Шульжук. – К. 

: Видавничий центр "Академія", 2004. – С. 150 – 166. 

7. Бевзенко С. П. Сучасна українська мова. Синтаксис: навч. посіб. / 

С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. – К. : Вища школа, 2005. – 

С.  124 – 130, 133 – 140. 

8. Шевчук С. В. Практикум з української мови: Модульний курс: навч. посіб. 

/ С. В. Шевчук, Т. М. Лобода.– К. : Вища школа, 2006. – С. 36 – 96. 

9. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: 

навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Вища школа, 2007. – С. 

680 – 691. 
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Додаткова література: 

  

Ющук І. Основні правила української пунктуації / І. Ющук //  Освіта. – 15 

травня. – 1996. – С. 7. 

  

Завдання: 

  

Складіть шість речень, у яких узгоджене означення відокремлюється, бо 

воно: 

а) стоїть після означуваного слова, перед яким є  інше узгоджене означення; 

б) пояснює особовий або зворотний займенник; 

в) має додатковий обставинний відтінок; 

г) поширене і стоїть після означуваного слова; 

ґ) від означуваного слова відділене іншими членами речення; 

д) виділяється логічно та інтонаційно. 

  

Аудиторні завдання: 

  

1. Підкресліть однорідні члени речення. Розставте пропущені розділові 

знаки, обґрунтуйте пунктуацію. 

Мені наснились ночі солов’їні дівочі співи пахощі левад (М.Рильський). 

Закликав червень чарівну теплінь у тихий сад і у поля безкраї (І.Вирган). 

Поети не з’являються звідкись з-за моря а виходять зі свого народу 

(М.Гоголь). Ми маємо право на сум і любов на щастя на сонце і трави 

(В.Симоненко). Не було ні зустрічі ні туги. Не було пориву і жалю 

(Л.Костенко). Не було їй спочинку ні вдень ні вночі (Панас Мирний). 

Надворі тихо тепло ясно (О.Кониський). Знов простягне руки Мавка і не 

знайде Лукаша (Л.Костенко). Не плаває літає Семен Дніпром (Марко 

Вовчок). Одного разу мати виходить на город з відром або з великою мискою 

назбирає огірків і квасить (Є.Гуцало). Земля на прощання усміхнулась і 



72 

 

потемніла (Панас Мирний). А вечір похиливсь низько низько-низько 

(В.Чумак). Плавай плавай лебедонько по синьому морю рости рости 

тополенько все вгору та вгору. Біга Катря боса лісом біга та голосить то 

проклина свого Йвана то плаче то просить (Т.Шевченко). Пішов у смерть і 

повернувся в думі (Л.Костенко). 

  

2. Запишіть речення, підкресливши однорідні означення. Поясніть 

пунктуацію. 

Сірий осінній ранок куривсь дрібною мжичкою (М.Коцюбинський). Скоро 

серпень надійде ясний на поля неосяжні і сині (П.Філіпович). Заляже серпень 

в росяні гречки, в гармонію єднаючи смички, під небом мудрим, синім і 

високим (А.Малишко). Сиві, рожеві, блакитні дими кучеряві плинуть з 

високих, мов башти, стрімких димарів (М.Рильський). Люблю цю тишу 

мрійну, вечорову, коли виходить місяць у діброву (І.Нехода). Рівний, залитий 

сонцем степ, одразу принишк (О.Гончар). Крізь прозорі хмарки іноді 

пробивається рожевий сонячний промінь (О.Копиленко). В густім зеленім 

березовім гаю над Дністром весело щебетали пташки (І.Франко). 

  

3. Виділіть узагальнювальні слова, розставте розділові знаки та обґрунтуйте 

пунктуацію в поданих реченнях. 

Ураз усе покращало біля мене і ясени з блакитними тінями й зеленим шумом 

і нагорблена клуня з чотирма вітрами і скрипливі ворота і маківки і навіть 

ледачі гарбузи в різнобарвних сорочках… (М.Стельмах). А ви мої освічені 

моголи нагі внучата княжої землі все віддали і рідну мову й школи за знак 

манкурта на низькім чолі (Д.Павличко). Сьогодні усе для тебе озера гаї степи 

(В.Симоненко). Сім смертних гріхів заздрість ледарство скнарість 

ненажерливість гнів хтивість і пиха виявилися головними правами людини 

(Є.Ященко). Весь степ і лиман і озеро і море все закуталось в якийсь чарівний 

тихий світ повилось прозорим сирим туманом (І.Нечуй-Левицький). 

Стародавній Боспор Ольвія степові скіфи та половці запорізька Хортиця 
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поруч якої нині піднявся Дніпрогес все це було улюблене коло його 

інтересів… (О.Гончар). Усе і повітря й покручені лози і зів’яла трава все це 

мимохіть нагадує їй щасливі хвилини її життя (М.Коцюбинський). Скрізь 

червоно і на небі і на узгір’ях і на горі (Марко Вовчок). Чекали зйомки зали 

павільйони чекало все! Іван косив траву (Л.Костенко). Всяке птаство як-от 

деркачів перепічок куликів курочок можна було викосити косою в траві 

(О.Довженко). Повітряний транспорт потребує подальшого розвитку а саме 

реконструкції аеропортів поповнення сучасними літаками (З газ.). Наше діло 

сіяти і зерно і правду (М.Стельмах). На ньому [пам’ятнику] вирізьблені 

цікаві малюнки з його п’єс "Наталка Полтавка" і "Москаль-Чарівник" 

(О.Іваненко). У мене гарне товариство Шекспір і Лермонтов і Блок 

(Л.Костенко). На сцені Національної опери вперше були поставлені 

українською мовою відомі опери "Садко" і "Казка про царя Султана" 

М.Римського-Корсакова та "Турандот" Джакомо Пуччіні (З газ.). Мінялося 

барвами небо то жовтогарячими то густочервоними то просинюватими 

(Григір Тютюнник). 

  

4. Відредагуйте подані синтаксичні одиниці, усунувши порушення 

особливостей вживання однорідних членів речення. Поясніть пунктуацію. 

У цього чоловіка у дворі жили і тварини, і собаки. На Великдень до церкви 

йшли і молоді, і старі, діти та школярі. На площі зібралися кияни та 

робітники. Мені подобаються детективи і пити гарячу каву. Моя подруга 

обожнює й захоплюється мистецтвом. Він тонко відчуває й захоплюється 

музикою. Цвіте бузок і радістю твоє обличчя. Я люблю не тільки читати 

детективні романи, а й поезію. Малюк  йшов на руки як до своїх батьків, так і 

гостей. Малюк брав солодощі і від батьків, і гостей. Усе: гори, птахи, ліси – 

прокинулись. На городі виросли червоні помідори й огірки. 
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5. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте 

пунктуацію. У яких випадках відокремлення членів речення може залежати 

від бажання автора підкреслити їх уточнювальний характер? 

Там у верховітті ходить зима, носить в синій пелені завірюху (Г.Тютюнник). 

Тоді весною сорок четвертого сад був весь у цвіту (А.Шевченко). Море синє 

аж чорне тільки білою піною б’є об берег (М.Коцюбинський). Далеко за 

рікою блиснуло щось (М.Коцюбинський). Десь за рікою був болотяний бугай 

(Григорій Тютюнник). От ми Бобренки живемо, пручаємось. А хто Бобренки 

є на світі ми? (Л.Костенко). Лексика – це всі слова мови тобто словниковий 

склад мови (З підр.). Мимо Хоми замерехтіли смертельно бліді, спотворені 

жахом обличчя чоловічі й жіночі кістляві безкровні (О.Гончар). Мчимо 

швидше й швидше, і може статися, що од нас од людства нічого крім 

швидкості й не лишиться (Ю.Мушкетик). 

  

6. Підкресліть відокремлені другорядні члени речення. Поясніть вживання 

розділових знаків. 

На відміну від кохання, ненависть завжди взаємна (Ю.Меліхов). Хіба ти 

маєш щось, окрім душі, окрім дороги, гострої, як лезо?.. (Н.Стефурак). В 

кутку під божницею замість стола стояла вузесенька примостка на чотирьох 

пакулах, убитих в землю (Панас Мирний). Замість робитися майстрами часу, 

ми стали його бранцями (О.Забужко). Щодо моєї роботи, то краще не питай 

(М.Коцюбинський). Щодо цього погляди Антоновича цілком збіглися з 

поглядами комбата (О.Гончар). Єднає нас над кручами Дніпра земля, на хліб 

і сіль багата (П.Перебийніс). Омиті росами квітки розтулюють повіки 

(В.Сосюра). На київських вулицях шумних каштани давно одцвіли 

(М.Рильський). Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними (Леся 

Українка). У сатиновій сорочці, у полотняних штанях, він прийшов сюди 

першим з дружиною і дітьми (А.Шиян). У хату ввійшов старший Джеря, 

високий, тонкий, з сивуватими довгими вусами, з нужденним блідим лицем 

та смутними очима (І.Нечуй-Левицький). Якесь незвичне, незрозуміле 
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почуття… пройняло Катрю і виповнило серце їй невиразним бажанням – 

розповісти йому, пожалітися (А.Головко). І жила в тій стороні бідна удова у 

земляній хатинці, і мала вона сина, на імення Івашко (С.Васильченко). 

Лінгвістика як наука цікавила його давно (З газ.). Венера, як правдива мати, 

для сина рада все оддати (І.Котляревський). Винуватці тої катастрофи – два 

хлопчики літ семи-восьми та п’ятиліток-дівчинка – наче не чули сердитого 

материного поклику (М.Коцюбинський). Старий підводиться і, не 

прощаючись, іде, зникає десь внизу за курганом (О.Гончар). Треба діяти, і не 

зволікаючи (О.Довженко). Я був молодий, здоровий: міг працювати не 

втомлюючись (О.Довженко). Вона не звикла сидіти склавши руки 

(М.Рильський). Нічого сидіти, склавши руки (В.Кучер). 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №14 

  

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В ПРОСТОМУ УСКЛАДНЕНОМУ РЕЧЕННІ. 

ПУНКТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ 

  

  

1. Розділові знаки при різних типах внесення: 

а) звертанні; 

б) вставних словах, словосполученнях і реченнях; 

в) вставлених конструкціях; 

г) словах-реченнях та вигуках. 

2. Пунктуація в реченнях зі словами на зразок як, мов, наче. 

3. Схема пунктуаційного аналізу простого речення. 

  

  

Основна література: 

  

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 

Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 155 – 180. 
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2. Ющук І. П. Українська мова: підруч. / І. П. Ющук. – [3-тє вид.]. – К. : 

Либідь, 2006. – С. 552 – 565. 

3. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – [4-те 

вид.]. – К. : Освіта, 2000. – С. 215 – 222. 

4. Глазова О. П. Українська пунктуація: навч. посіб. / О. П. Глазова. – Х. : 

Веста: Видавництво "Ранок", 2006. – С. 156 – 218. 

5. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: навч. посіб. / Г. О. Козачук. – 

[2-ге вид.]. – К. : Вища школа, 2008. – С. 335 – 349. 

6. Бевзенко С. П. Сучасна українська мова. Синтаксис: навч. посіб. / 

С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. – К. : Вища школа, 2005. – 

С. 130 – 132, 140 – 146. 

7. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови: підруч. / К. Ф. Шульжук. – К. 

: Видавничий центр "Академія", 2004. – С. 166 – 175. 

8. Шевчук С. В. Практикум з української мови: Модульний курс: навч. посіб. 

/ С. В. Шевчук, Т. М. Лобода.– К. : Вища школа, 2006. – С. 104 – 106, 140, 236 

– 237. 

9. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: 

навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Вища школа, 2007. – С. 

691 – 698. 

10. Лінгвістичний аналіз: Практикум: навч. посіб. / за ред. Г. Р. Передрій. – К. 

: Видавничий центр "Академія", 2005. – С. 182 – 187. 

  

  

Додаткова література: 

  

Ющук І. Основні правила української пунктуації / І. Ющук //  Освіта. – 15 

травня. – 1996. – С. 7. 

  

Завдання: 
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Доповніть подані речення вставними й вставленими компонентами. 

Обґрунтуйте вживання розділових знаків. 

Цей день став знаковим для мене і для тебе. Горить свіча на старовинному 

каміні. У печалі – зелені очі. Осінній день дарує цілу гаму вражень, 

пожовклий лист і відчуття тривоги. Мені наснився вечір зорепадний, вогонь 

гарячий, ти… такий далекий. Не поспішайте забувати мрії: вони освітлюють 

нам шлях життєвий. 

  

Аудиторні завдання: 

  

1. Перепишіть речення, розкриваючи дужки та вставляючи пропущені 

пунктуаційні знаки. Обґрунтуйте вживання розділових знаків при 

звертаннях. 

(Людино золота) ти цілий вік – дитина (С.Йовенко). На добраніч (втрачена 

любове)! Я твій сон уже не вбережу… (Т.Коломієць). (Несподівана сіроокая) 

через гори і сині ліси принеси мені в серці спокою і любов на уста принеси 

(В.Булаєнко). Гриміть (потоки) летіть у гори, несіть долинам пісні весняні… 

(Олександр Олесь). Ой (ти дівчино з горіха зерня) чом твоє серденько – 

колюче терня? (І. Франко). (Гей Орфею небораче)! Де ти змандрував від нас? 

(Леся Українка). Які врятують тебе гуси (о найнещасніший народ) що, 

переживши такі струси, не пережив своїх глупот?! (Л.Костенко). (Ой ви ночі 

милі ночі України)! (Б.Олійник). О (мово ночі колискова)! Прийми мій 

радісний привіт (Олександр Олесь). 

  

2. Знайдіть у реченнях вставні компоненти, підкресліть їх. Поясніть 

пунктуацію. 

Зневірці, мабуть, тим і вбогі, що взимку вірять лиш зимі (П.Скунць). Але ж у 

нас, посвідчить всяк, вони не скаржаться ні на що (Леся Українка). Вітер, 

здавалось, дужчав, принаймні очерет шумів так, що заглушив навіть думки 

(М.Коцюбинський). Ви забуваєте другу любов поетів, наприклад любов 
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Данте до Беатріче, се я власне таку мала на думці (Леся Українка). А втім, 

хто його знає – ніхто не віда, як хто обіда (Панас Мирний). Але, по-моєму, 

важко допомогти їм тепер (І.Франко). До речі, американські військові кораблі 

можна зустріти в усіх африканських портах (Р.Іваничук). Хай величне квітує 

життя, що без жертв нам, на жаль, не дається (П.Усенко). Злість, кажуть, 

сатані сестриця (І.Котляревський). Так-от: по-перше, я не пан тобі, Захарку… 

(П.Тичина). Може, десь там, в часах потомних, хтось колись пригадає і тихо 

мене позове (Л.Костенко). Хата допотопна, вікна покосились, а віконниці, 

проте, новісінькі, голубі. Як не гуляла війна, проте не все ще спалила 

(О.Гончар). Однак не поспішаймо з висновками (З газ.). Мені, однак, не 

хочеться тікати, бо ж не втечеш від себе нікуди (О.Лукінов). 

  

3. Складіть речення з поданими словами так, щоб в одних випадках вони 

виступали вставними компонентами, а в інших – членами речення. 

Обґрунтуйте вживання розділових знаків. 

Кажуть, певно, на щастя, нарешті, здавалося, навпаки, видно, правда, справді, 

звичайно. 

  

4. Розставте пропущені розділові знаки в наведених реченнях, враховуючи 

інтонацію, з якою вимовляються виділені вставлені конструкції. 

Застеля туманом очі очі повні зоряниць, і збагнути серце хоче таємницю 

таємниць (М.Драй-Хмара) (вставлений компонент вимовляється пониженим 

тоном). Бійці, що оточували політрука їх було чоловік з десять, всі були 

незнайомі Богданові (О.Гончар) (вставлений компонент вимовляється 

підвищеним тоном). І золотої, й дорогої, мені щоб знали ви не жаль моєї долі 

молодої… (Т.Шевченко) (вставлений компонент вимовляється майже тим 

самим тоном, що й все речення). Ховаюся від туги у віршах так 

повертаються додому, коли на все уже немає ради (Н.Кіт) (вставлений 

компонент вимовляється пониженим тоном). Пролетіли де ж їх 

втримати? літа (А.Малишко) (вставлений компонент вимовляється 
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підвищеним тоном). Та берізка вітер знає дубу віти простягає за дорогу і 

увись, та не може дотягтись (В.Сосюра) (вставлений компонент вимовляється 

майже тим самим тоном, що й усе речення). 

  

5. Прочитайте речення. Обґрунтуйте вживання підкреслених розділових 

знаків. 

Пластмасові черешні на вітрині – це образок поезій наших нині. (Не всіх, на 

щастя.) (Д.Павличко). Ти не кажи "пусте" (болюче це людині!), що гине десь 

поет далеко, на чужині (М.Тарновський). Григорій умів слухати, цінував 

почуте ("Ні! Ти тільки послухай. Цей народ геніальний!"), та й сам під 

настрій не проти був розіграти когось, як і його дядьки (Григір Тютюнник). 

Хоча десь має рацію і Євген Маланюк, коли пише: "Ані Юрій Липа, ані 

Максим Грива, ані Оксана Лятуринська (пластик, емальєр!), ані з молодих – 

Олег Ольжич чи Микола Чирський – "уродженими" не були, як і 

Мосендз [йдеться про письменників "празької школи" – П.І]". Всі вони пішли 

в літературу тільки тому, що серед безвихідності – то був, може, єдиний 

вихід для ведення перерваної війни" (П.Іванишин). Аж тут – і де то взявся 

він, звідкіль? – загув над квіткою кудлатий джміль і примостився їй між 

пелюсток (І.Вирган). Степ простелявся перед ним, як чарівна долина, на якій 

пахне трава, пахнуть квіти, навіть сонце пахне, як жовтий віск (ось візьміть 

лишень потримайте на сонці руку й понюхайте її) (Ю.Яновський). Є люди на 

землі – а то б не варто жити, – що скрізь щоденний труд уміють і любити, і 

усміхатись, й мислити, й шукать… (М.Рильський). 

  

6. Підкресліть слова-речення та вигуки. Поясніть вживання розділових знаків 

при них. 

А зараз буде дощ! А буде дощ, авжеж! (О.Слоньовська). Отак! Та ви ж тут 

наче всі у ласці! (Леся Українка). Ні, буде холодно (В.Винниченко). О! 

Бачиш? Дощ весняний пішов (М.Качуренко). Ач, вигадав! (І.Кочерга). 

Доброго дня, сусіде, проходьте, не стійте у дверях (О.Колесник). Всі, у кого 
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серце вірне сонцю нашої весни, сійте зерно – гей! – добірне в нерозмежовані 

лани (М.Рильський). Скажи мені, будь ласка, тату, чого ячмінь наш так 

поріс? (Є.Гребінка). Шопена вальс… Ну хто не грав його і хто не слухав 

(М.Рильський). О люди, люди, свою душу не замикайте на замки! 

(П.Тичина). Земле рідна, о, чим далі ти від мене, тим дорожча (Д.Павличко). 

  

7. Складіть речення зі словами так, ні, гаразд, що ж, о, ой таким чином, щоб 

в одних випадках вони відокремлювались, а в інших – ні. 

  

8. Перепишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. 

Обґрунтуйте пунктуацію. 

Мій час пливе собі так тихо-тихо як по ставку пливе сухий листок (Леся 

Українка). Двір заріс споришем і зеленів наче лука повесні 

(М.Коцюбинський). Нутрій як цінних хутрових звірів, завезено до 

мисливських угідь України з Південної Америки ще у 30-х роках ХХ ст. (З 

підр.). Усі знали Оришку як відьму (Панас Мирний). Сподівалася я 

невісточки як ластівочки собі на втіху (Марко Вовчок). Тепер її старість як 

виявилося нікому не потрібна (О.Купчик). Усе в цьому світі прекрасне як 

наприклад спів солов’я, подих вітру, аромати трав… (Б.Кониський). Очі в 

нього як два чорні колодязі (О.Гончар). Десь блискавки як бліци репортера, 

проекція на хмару грозову (Л.Костенко). Чого в молодості навчишся, те на 

старість як знайдеш (Нар. тв.). Тільки я переконався, що нам дворянство так 

личить як корові сідло (І.Тобілевич). Святковий настрій з усіх мов рукою 

зняло… (Ю.Збанацький). Я сиджу мов на голках жду (В.Кучер). Ну то як 

дівчино, в ліс чи присілок? (М.Стельмах). Плавні немов курились 

(М.Коцюбинський). 

  

9. Прочитайте фрагмент листа Василя Стуса до сина. Підкресліть усі 

індивідуально-авторські розділові знаки, поясніть їх уживання. Запишіть 

пунктуаційний аналіз виділених речень. 
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Дорогий Дмитре, 

ну, от, Тобі вже сімнадцять… 

Що ж Тобі побажати? І чи маю я право на те… Коли я був у Твоєму віці, то 

вважав, що я всесильний, усемогутній, як Бог. Приємно, що було таке 

відчуття. Навіть згадувати – приємно. Хоч згадую – із усмішкою. Зі 

скептичною. Я далеко не всесильний, як бачиш. 

Бери од кожної пори свого життя те, що вона тобі пропонує. Вимагати од 

часу – і немудро, і негідно, може. Але – і не пливи за течією. Тобто, 

виробивши тверді орієнтири, що таке добро і що зло, виростай у їхньому 

магнітному полі, аби по ньому все в тобі скристалізувалося (так Вернадський 

писав, згадуючи геологічні структури). Ідеал є один – добра і справедливості, 

чесності і любові. Іншого, мабуть, нема. Ще додам – ідеал Краси. 

Зле жити без ідеалів, але не менше зле – з ідеалами. Втім, уточнити смисл 

слова "жити" я б не наважився: і не це, і не це, і не це. Не знаю, чи Ти 

повторював ці слова, чи може, тільки допоминаєшся: життя – це праця, 

любов, футбол, боротьба, щастя, мандри, навчання і т. д. Людина існує не 

пізнанням (хоч і пізнанням), не працею (хоч і працею), не любов’ю (хоч і 

нею). Людина живе, щоб жити. Дуже неокреслено, але окресленіше не сказав 

ще ніхто. Намагайся розуміти інших людей, бачити в їхніх життях їхню 

правду, яку треба приймати, а не оспорювати. Отож, суди про людей не зі 

своєї позиції тільки, а й їхньої. Ще краще – з кількох позицій. А як би вчинив 

тут П’єр Безухов, чи Роберт Джордано, чи Мартін Іден, наприклад? Для 

цього треба мати щедре серце. Живуть же по-своєму дерева і квіти, жаби і 

ластівки, щури й соколи. І претензій до них ніхто не ставить. Так і люди. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №15 

  

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ. 

ПУНКТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ 

  

1. Система розділових знаків у складносурядних реченнях. 
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2. Пунктуація в складнопідрядних реченнях. 

3. Кома, крапка з комою, тире та двокрапка між частинами безсполучникових 

речень. 

4. Розділові знаки в реченнях з різними видами зв’язку. 

5. Схеми пунктуаційного аналізу складного речення. 

  

Основна література: 

  

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 

Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 166 – 180. 

2. Ющук І. П. Українська мова: підруч. / І. П. Ющук. – [3-тє вид.]. – К. : 

Либідь, 2006. – С. 565 – 620. 

3. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – [4-те 

вид.]. – К. : Освіта, 2000. – С. 224 – 234. 

4. Глазова О. П. Українська пунктуація: навч. посіб. / О. П. Глазова. – Х. : 

Веста: Видавництво "Ранок", 2006. – С. 223 – 263. 

5. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: навч. посіб. / Г. О. Козачук. – 

[2-ге вид.]. – К. : Вища школа, 2008. – С. 354 – 372. 

6. Шевчук С. В. Практикум з української мови: Модульний курс: навч. посіб. 

/ С. В. Шевчук, Т. М. Лобода.– К. : Вища школа, 2006. – С. 156 – 180, 232 – 

243. 

7. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: 

навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Вища школа, 2007. – С. 

731 – 764. 

8. Лінгвістичний аналіз: Практикум: навч. посіб. / за ред. Г. Р. Передрій. – К. : 

Видавничий центр "Академія", 2005. – С. 193 – 201. 

  

Додаткова література: 
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Ющук І. Основні правила української пунктуації  / І. Ющук //  Освіта. – 15 

травня. – 1996. – С. 7. 

  

Завдання: 

  

Використовуючи якомога більше складних речень, напишіть твір-роздум на 

тему "Життя – це вічність у мініатюрі" (Ралф Уолдо Емерсон). 

Обґрунтуйте пунктуацію. 

  

Аудиторні завдання: 

  

1. Прочитайте речення, дотримуючись правильної вимови. Обґрунтуйте 

вживання розділових знаків. 

Злітає листя із дібров, і материнка одцвітає (В.Грінчак). То сонце засвітить, 

то вітер легенько подує (К.Козуба) Моя любов чолом сягала неба, а Гриць 

ходив ногами по землі (Л.Костенко). Сонце почало помітно схилятися 

донизу, але спека не згасала (А.Малик). Пройшла гроза, і ніч промчала, і 

знову день шумить кругом (В.Сосюра). Хіба тремтить моя рука чи пісня й 

думка кволі? (Леся Українка). Не кричи і не плач (М.Вінграновський). Як 

багато було сподівань і як мало було щастя на землі! (М.Стельмах). Ех, пахне 

ранок. Срібло й синь (Б.-І.Антонич). Зловісна тиша. Холодно і млосно 

(В.Симоненко). Вже стигнуть спасівки й ренет і місяць присіда до столу 

(Н.Кащук). Там трава голуба в золотючій росі і дівчата усі – Афродіти 

(В.Забаштанський). Спинюся на мить і подумаю всує: "Ніщо нас не вчить і 

ніщо не рятує" (Л.Скирда). Відкривши двері, привіталася і на одну тільки 

мить, на одну невловиму мить постояла в дверях, ніби непрошена чужа гостя; 

і якось страдницьки, болюче-материнськи кілька раз сіпнулося в неї 

підборіддя, і гірким осіннім туманом заступило очі (Григорій Тютюнник). 

Ось помандрують аж за синє море над смутком сіл високі журавлі; і хтось 

останній на полі дооре вузеньку смужку вогкої землі (Є.Плужник). Ударив 
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грім – і зразу шкереберть пішло життя (В.Стус). Дай людині владу – і вона 

себе покаже (Античний вираз). Пішов у смерть – і повернувся в думі, І вже 

тепер ніхто його не вб’є (Л.Костенко). 

  

2. Перепишіть речення, правильно розставивши розділові знаки. Поясніть 

пунктуацію в складнопідрядних реченнях. 

Дід говорить що так співають лебедині крила (М.Стельмах). І дощ до ранку 

буде шепотіти святі слова які я промовчу (М.Луків). Тоді лише пізнається 

цінність часу коли він втрачений (Г.Сковорода). Працював добре не коли від 

нього вимагали а коли сам хотів. Він ніяк не міг пригадати ні хто його батьки 

ні де його оселя. Думав обізватися спитати хто (Григір Тютюнник). Думав 

обізватися спитати хто такий. Я прокинувся через те що поїзд сіпонув і 

раптом пішов швидше (Ю.Смолич). Перш ніж зануритись у поезію Томаза 

Чиладзе потрібно в самому собі створити клімат замисленості… (П.Мовчан). 

Діти так і не змогли дізнатися ні хто він ні де він жив ні як його звати 

(О.Гончар). Де був пісок там простяглися луки. Де був окоп там колосіння 

нив (Г. Кривда). Він знав одне що десь там за лиманом тече ріка велика 

Борисфен (Л.Костенко). Коли б я був вітром буйним я б розгонив чорні 

хмари щоб від хмар не слались тіні щоб сміялось завжди сонце (Олександр 

Олесь). Весняної ночі як в небі високо Стоять білі хмароньки в крузі; Як 

вітер шепоче й зітхає глибоко У сонному темному лузі… (Леся Українка). 

  

3. Запишіть продовження зазначених типів безсполучникових речень, 

обґрунтуйте пунктуацію: 

а) з однорідними частинами, що означають одночасність дій, явищ: Подає 

лапатий сніг…; 

б) з однорідними частинами, що означають послідовність дій, явищ: Все 

більше густів вечірній морок…; 
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в)з однорідними частинами, які 

пов’язані зіставними чи протиставними смисловими зв’язками: Бджоли 

раді цвіту…; 

г) з неоднорідними частинами, одна з яких виражає умову, за якої можлива 

дія, про яку йдеться в іншій частині: Не навчить школа…; 

ґ) з неоднорідними частинами, одна з яких вказує на час здійснення дії, про 

яку йдеться в іншій частині: Засвітить сонце…; 

д) з неоднорідними частинами, одна з яких вказує на причину здійснення дії, 

про яку йдеться в іншій частині: Він повернувся додому…; 

е) з неоднорідними частинами, одна з яких виражає наслідок того, про що 

йдеться в іншій частині: Гасне вогонь…; 

є) з неоднорідними частинами, одна з 

яких розкриває, пояснює чи уточнює зміст іншої частини: Сьогодні бачу… 

  

4. Перепишіть речення, виправивши, де потрібно, порушення пунктуаційних 

норм. 

Даринці вже здається, що минуло бозна-скільки часу що, вже ніч скоро 

збіжить – а мати все порається (А.Дімаров). Безсмертні всі, той виховав 

дитину, той пісню написав, хоч і єдину, а той що не зумів цього зробить коло 

дороги посадив ялину (Д.Павличко). А ще чогось жаліла за дощами, за 

цвітом яблуневим, за хрущами, за сонцем, і за квітами в траві – якісь вони 

зробились, як живі (Л.Костенко). Коли невірний друг тихенько зрадить, коли 

немає ради, і розради, коли усі вже спалено мости: я вистою, бо, є у мене ти 

(П.Перебийніс). 

  

5. Зробіть пунктуаційний аналіз поданих речень. 

Він взяв мене за плечі, звав єдиною, щось говорив про долю, про буття. Ще 

мить, ще мить, ще тільки мить і мить, і раптом озирнусь, а це вже роки й 

роки! На голови, де, наче солов’ї, своє гніздо щодня звивають будні, упав 

романс, як він любив її і говорив слова їй незабутні. Я оступіла: Гриць 
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прийшов із нею. А, може, й правду кажуть, що ти відьма, приворожила – і 

пропав навік (За творами Л.Костенко). 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №16 

  

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ ІЗ ПРЯМОЮ, НЕПРЯМОЮ І 

НЕВЛАСНЕ ПРЯМОЮ МОВОЮ, РЕПЛІКАМИ ТА ЦИТАТАМИ. 

ПУНКТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ТАКИХ РЕЧЕНЬ 

  

1. Пряма мова. Розділові знаки при ній. 

2. Пунктуаційні знаки при непрямій мові та невласне прямій мові. 

3. Розділові знаки при цитатах. 

4. Пунктуаційне оформлення діалогу. 

5. Схема пунктуаційного аналізу речень із прямою мовою, репліками та 

цитатами. 

  

Основна література: 

  

1. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 

Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 180, 182 – 185. 

2. Ющук І. П. Українська мова: підруч. / І. П. Ющук. – [3-тє вид.]. – К. : 

Либідь, 2006. – С. 620 – 627. 

3. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – [4-те 

вид.]. – К. : Освіта, 2000. – С. 235 – 239. 

4. Глазова О. П. Українська пунктуація: навч. посіб. / О. П. Глазова. – Х. : 

Веста: Видавництво "Ранок", 2006. – С. 268 – 293. 

5. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: навч. посіб. / Г. О. Козачук. – 

[2-ге вид.]. – К. : Вища школа, 2008. – С. 379 – 386. 

6. Шевчук С. В. Практикум з української мови: Модульний курс: навч. посіб. 

/ С. В. Шевчук, Т. М. Лобода.– К. : Вища школа, 2006. – С. 190 – 202. 
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7. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: 

навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Вища школа, 2007. – С. 

764 – 770 . 

8. Лінгвістичний аналіз: Практикум: навч. посіб. / за ред. Г. Р. Передрій. – К. : 

Видавничий центр "Академія", 2005. – С. 182 – 207. 

  

  

  

Додаткова література: 

  

Ющук І. Основні правила української пунктуації  / І. Ющук //  Освіта. – 15 

травня. – 1996. – С. 7. 

  

Завдання: 

  

За поданими схемами складіть речення про Новий рік, поясніть розділові 

знаки. 

1)             А: "П".; А: "П?"; А: "П!"; 

2)             "П", – а.; "П?" – а.; "П…" – а.; 

3)             "П, – а, – п".; "П, – а. – П".; "П? – а. – П"; 

4)             А: "П", а.; А: "П!" – а.; А: "П…" – а. 

  

Аудиторні завдання: 

  

1. Запишіть речення, виправляючи порушення пунктуаційних норм під час 

передачі прямої мови. Обґрунтуйте вживання розділових знаків та складіть 

схеми речень. Допишіть їх до схем, які використовували у процесі виконання 

домашнього завдання. 

А материнка всіх дітей гойдає і колискову пісеньку співає: Ой люлі, люлі, 

люлі, прихиліться до землі… (Л.Костенко). "За спання не придбаєш коня!", – 
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промовляла й будила нас мати (В.Грінчак). "Як дивно підібрані кольори!" – 

сказав Олександр Кіндратович, обережно відбираючи в Холода букет. – 

"Чудесна гармонія!" (Ю.Мушкетик). Прощай… – промовив журно. – 

Можливо, ми вже не побачимося. (В.Шевчук). Оглянулася я: Що тобі? – 

питаю (Марко Вовчок). Я крикнув "Згода" – і одвів полки (Л.Костенко). 

  

2. Перебудуйте речення з прямою мовою на речення з непрямою мовою. 

Поясніть пунктуацію. 

Хтось казав: "Найхарактерніша ознака посередності – це здатність сприймати 

як щось посереднє майстрів минулого". (П.Загребельний). Питає у неба 

земля: "Чи ти будеш моїм оборонцем?" (М.Нагнибіда). Жаба просить: 

"Присудіть мені воду!" (Народна творчість). "Яка ти розкішна, земле, – 

думала Меланка. – Весело засівати тебе хлібом, прикрашати тебе зелом, 

заквітчати квітами". (М.Коцюбинський). Казав пан: "Кожух дам", та слово 

його тепле (Народна творчість). "Не проводжайте мене, – просила Ліля 

рідних. – Я скоро повернусь" (Я.Баш). "Солодка моя, яка ти солона, вся з 

піни морської, мабуть", – сказав і не знав, що вовік від сьогодні мені вже 

судилось русалкою буть (М.Влад). 

  

3. Допишіть за поданим початком текст (5-6 речень) із невласне прямою 

мовою. Поясніть особливості використання невласне прямої мови та 

обґрунтуйте вживання розділових знаків при ній. 

 Вона до ранку не могла заснути. За вікном так рясно цвіла черемха, 

виспівували солов’ї. Серце млосно стискалось, якась неясна тривога і 

солодке передчуття щастя народжували все нові й нові думки… 

  

4. Обґрунтуйте пунктуацію в наведених цитатах. Запишіть пунктуаційний 

аналіз виділених речень. 

Правду сказав Екзюпері: "Про собор не скажеш нічого істотного, коли 

говорити лише про камені". (Є.Сверстюк). Р.Піхманець зазначає, 
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що  "…вибори 1897 року принесли нові розчарування й болючі переживання, 

викликані "патріотичною зрадою" й відступом польських 

друзів…" "…Вибори 1897 року принесли нові розчарування й болючі 

переживання, викликані "патріотичною зрадою" й відступом польських 

друзів…" – зазначає Р.Піхманець. Україна прощає блудним синам, які 

покаялись і прийшли до неї, і радіє їм, бо вони "були мертві – і ожили, … І 

знайшлися!" (В.Захарченко). А дід казав, що "не візьме ніколи вдруге вже із 

собою" (Д.Фальківський). На думку Леонардо да Вінчі, "гарний живописець 

повинен писати дві речі: людину і уявлення її душі". (П.Загребельний). 

Збірка поезій Сергія Гарбуза "Сліпий дощ"… – своєрідна спроба по-

філософськи осягнути сенс людського життя, зрозуміти спрямованість 

польоту Всесвіту "у викривлених просторах буття". (В.Куцик). "Справжня 

самотність – це присутність людини, яка тебе не розуміє" (Е.Хаббард). 

Переходять в спогади події, 

Настає в буденному житті 

Рівновага слів і рівнодія 

Вчора ще сумбурних почуттів. 

О.Слоньовська 

Щастя – це коли час зупиняється. 

Ж.Сесборн 

Вражає вміння чи, скоріше, дар Ліни Костенко дивитися на світ по-

особливому тонко: 

Вечірнє сонце, дякую за день! 

Вечірнє сонце, дякую за втому. 

За тих лісів просвітлений Едем 

І за волошку в житі золотому. 

  

5. Перепишіть діалоги, розставляючи пропущені розділові знаки. 

Сину коли ж ти двійку виправиш 
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Та ніяк учитель журналу в класі не залишає… От тільки залишить – так і 

виправлю (Народна творчість). 

  

Не замерзла помовчавши буркнув Андрій 

Ні 

Що? Та підніми голову, чого нахилилась 

Не замерзла промовила Мотря й несміло подивилась йому в очі 

(В.Винниченко). 

  

Учитель 

Ваш син увесь час біля книжок заспаний. 

Батько 

Може бути. То в ньому талант дрімає (Народна творчість). 

  

Що ти відлиго хочеш робить Хочу я зимо сніг розтопить (А.Качан). 

СХЕМИ ОРФОЕПІЧНОГО, ОРФОГРАФІЧНОГО ТА 

ПУНКТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗІВ 

  

Схема орфоепічного аналізу слова: 

  

1. Записати слово фонетичною транскрипцією. 

2. Визначити наголос (якщо є, то основний і побічний чи подвійний); 

обґрунтувати акцентуацію. 

3. Підкреслити складні для вимови звуки та звукосполучення. 

4. Пояснити вимову звуків і звукосполучень правилами орфоепії. 

  

Зразок: 

  

1. [знан':á]. 
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2. Наголошений склад [н':á]: у двоскладових віддієслівних іменниках на -

ння, -ття, які втратили відтінок дії, наголос падає на останній склад 

(знання, життя, буття). 

1. [знан':á]. 

2. [н':] – зубний приголосний перед ястає м’яким, а між голосними ([а]) 

вимовляється подовжено. 

  

  Схема орфографічного аналізу слова: 

  

1. Записати слово орфографічно, виділити орфограму (-ми). 

2. Назвати орфограму (-ми), визначити її (їх) тип. 

3. Пояснити написання. 

4. З’ясувати принцип (-и) орфографії, на якому (-их) базується написання. 

  

Зразок: 

  

1. Денний. 

2. Буквена орфограма "Подвоєні літери". 

3. Букви подвоюються внаслідок збігу: корінь закінчується, а суфікс 

починається літерою н. 

4. Принцип орфографії – морфологічний. 

Схема пунктуаційного аналізу простого речення: 

  

1. Прочитати речення відповідно до вжитих у ньому розділових знаків, 

записати його. 

2. Назвати й умовно позначити пунктограми (пунктограму в кінці речення –

 Х, пунктограми всередині речення – малими літерами). 

3. З’ясувати основні типи розділових знаків: 

а) за способом уживання: одиничні (повторювані або неповторювані) чи 

парні; 
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б) за функціональним призначенням: роздільні чи видільні; 

в) за відповідністю загальноприйнятим пунктуаційним нормам: нормативні 

(безваріантні або варіантні) чи індивідуально-авторські. 

4. Визначити принцип (-и) пунктуації: синтаксичний (структурний), 

смисловий, інтонаційний. 

5. Пояснити вживання розділових знаків пунктуаційними правилами. 

  

Зразок: 

  

1. Ви –а біль моя,б і радість,в і надія (С. Полин).Х 

1. Пунктограми: 

Х – крапка в кінці розповідного неокличного речення; 

а – тире між підметом і присудком; 

б, в – коми між однорідними членами речення. 

3. Типи розділових знаків: 

Х – одиничний неповторюваний, роздільний, нормативний безваріантний; 

а – одиничний неповторюваний, роздільний, нормативний варіантний 

(варіантом є нуль знака); 

б, в – одиничні повторювані, роздільні, нормативні безваріантні. 

4. Усі розділові знаки вживаються за структурним, смисловим та 

інтонаційним принципами. 

5. Обґрунтування: 

Х – у кінці розповідного неокличного речення вживається крапка; 

а – тире може ставитись і не ставитися між підметом та присудком, якщо 

підмет виражений особовим займенником; 

б, в – між однорідними членами речення, що поєднуються між собою 

повторюваними сурядними сполучниками і…і, уживається кома. 
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Схема пунктуаційного аналізу складного речення: 

  

1. Прочитати речення відповідно до вжитих у ньому розділових знаків, 

записати його. 

2. Назвати й умовно позначити пунктограми (пунктограму в кінці речення –

 Х, пунктограми на межі частин складного речення – великими літерами і 

пунктограми кожної з частин речення – малими літерами). 

3. З’ясувати основні типи розділових знаків: 

а) за способом уживання: одиничні (повторювані або неповторювані) чи 

парні; 

б) за функціональним призначенням: роздільні чи видільні; 

в) за відповідністю загальноприйнятим пунктуаційним нормам: нормативні 

(безваріантні або варіантні) чи індивідуально-авторські. 

4. Визначити принцип (-и) пунктуації: синтаксичний (структурний), 

смисловий, інтонаційний. 

5. Пояснити вживання розділових знаків пунктуаційними правилами. 

  

Зразок: 

  

1. Колись він,а як світанок,а входив у її життя,А а тепер перед нею стояв 

надламаний вечір людини (М. Стельмах).Х 

2. Пунктограми: 

Х – крапка в кінці розповідного неокличного речення; 

А – кома між частинами складносурядного речення; 

аа – коми при порівняльному звороті. 

3. Типи розділових знаків: 

Х – одиничний неповторюваний, роздільний, нормативний безваріантний; 

А – одиничний неповторюваний, роздільний, нормативний безваріантний. 

аа – парні, видільні, нормативні безваріантні. 
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4. Усі розділові знаки вживаються за структурним, смисловим та 

інтонаційним принципами. 

5. Обґрунтування: 

Х – у кінці розповідного неокличного речення вживається крапка; 

А – між частинами складносурядного речення, які з’єднані за допомогою 

сполучника а і мають зіставні відношення, уживається кома; 

аа – для виділення порівняльного звороту, який має важливе смислове 

навантаження, уживаються коми. 

  

  

  

Схема пунктуаційного аналізу складної синтаксичної конструкції: 

  

1. Прочитати складну синтаксичну конструкцію відповідно до вжитих у ній 

розділових знаків, записати її. 

2. Назвати й умовно позначити пунктограми (пунктограму в кінці речення –

 Х, пунктограми на межі блоків складної синтаксичної конструкції – 

арабськими цифрами, пунктограми між частинами кожного з блоків складної 

синтаксичної конструкції – великими літерами і пунктограми всередині 

кожної частини речення – малими літерами). 

3. З’ясувати основні типи розділових знаків: 

а) за способом уживання: одиничні (повторювані або неповторювані) чи 

парні; 

б) за функціональним призначенням: роздільні чи видільні; 

в) за відповідністю загальноприйнятим пунктуаційним нормам: нормативні 

(безваріантні або варіантні) чи індивідуально-авторські. 

4. Визначити принцип (-и) пунктуації: синтаксичний (структурний), 

смисловий, інтонаційний. 

5. Пояснити вживання розділових знаків пунктуаційними правилами. 
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Зразок: 

  

1. Минає літо,А осінь вже бреде,Б лісів багрець торкнувся вересневий,1 і пахне 

чебрецем,В і листя де-не-де,а кружляючи,а лягає під дерева (Л.Тендюк).Х 

2. Пунктограми: 

Х – крапка в кінці розповідного неокличного речення; 

1 – кома між блоками складної синтаксичної конструкції, об’єднаними 

сполучником сурядності; 

А, Б – коми між частинами речення, об’єднаними безсполучниковим 

зв’язком; 

В – кома між частинами речення, об’єднаними сполучниковим сурядним 

зв’язком; 

аа – коми при відокремленій обставині. 

3. Типи розділових знаків: 

Х – одиничний неповторюваний, роздільний, нормативний безваріантний; 

1 – одиничний неповторюваний, роздільний, нормативний безваріантний; 

А, Б – одиничні повторювані, роздільні, нормативні безваріантні; 

В – одиничний неповторюваний, роздільний, нормативний безваріантний; 

аа – парні, видільні, нормативні безваріантні. 

4. Усі розділові знаки вживаються за структурним, смисловим та 

інтонаційним принципами. 

5. Обґрунтування: 

Х – крапка ставитьсяв кінці розповідного неокличного речення; 

  

1 – кома вживається між блоками складної синтаксичної конструкції, які 

з’єднані повторюваним сурядним сполучником і; 

А, Б – кома вживається між частинами речення (у межах одного блоку 

складної синтаксичної конструкції), які виражають одночасність дій, тісно 

пов’язані між собою і з’єднані безсполучниковим зв’язком; 
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В – кома вживається між частинами речення (у межах одного блоку складної 

синтаксичної конструкції), що виражають одночасність дій, тісно пов’язані 

між собою і поєднані повторюваним сурядним сполучником і; 

аа – комами виділяється відокремлена обставина, яка стоїть перед 

присудком-дієсловом і виражена одиничним дієприслівником. 

  

  

  

Схема пунктуаційного аналізу речень із прямою мовою, репліками та 

цитатами: 

  

1. Прочитати речення відповідно до вжитих у ньому розділових знаків, 

записати його. 

2. Назвати й умовно позначити пунктограми (пунктограму в кінці речення –

 Х; пунктограми між прямою мовою і словами автора – римськими цифрами; 

на місці лапок чи тире для виділення прямої мови – велику латинську 

літеру S; за потреби – пунктограми всередині прямої мови і слів автора: між 

блоками складної синтаксичної конструкції – арабськими цифрами, між 

частинами складного речення – великими літерами, усередині частин 

складного речення й у простих реченнях – малими буквами). 

3. З’ясувати основні типи розділових знаків: 

а) за способом уживання: одиничні (повторювані або неповторювані) чи 

парні; 

б) за функціональним призначенням: роздільні чи видільні; 

в) за відповідністю загальноприйнятим пунктуаційним нормам: нормативні 

(безваріантні або варіантні) чи індивідуально-авторські. 

4. Визначити принцип (-и) пунктуації: синтаксичний (структурний), 

смисловий, інтонаційний. 

5. Пояснити вживання розділових знаків пунктуаційними правилами. 
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Зразок: 

  

1. "SВ літах дитинства,а можливо,а закодовано щось вельми для душі 

необхідне"S, –І каже згодом до мене Заболотний (О. Гончар).Х 

2. Пунктограми: 

Х – крапка в кінці розповідного неокличного речення; 

SS – лапки для виділення прямої мови; 

І – кома з тире між прямою мовою і словами автора; 

аа – коми при вставному слові. 

3. Типи розділових знаків: 

Х – одиничний неповторюваний, роздільний, нормативний безваріантний; 

SS – парні, видільні, нормативні варіантні (варіантом є тире). 

І – одиничний неповторюваний, роздільний, нормативний безваріантний; 

аа – парні, видільні, нормативні безваріантні. 

4. Усі розділові знаки вживаються за структурним, смисловим та 

інтонаційним принципами. 

5. Обґрунтування: 

Х – крапка ставитьсяв кінці розповідного неокличного речення; 

SS – пряма мова на письмі береться в лапки (на початку прямої мови замість 

лапок може бути тире, тоді в кінці прямої мови лапки також не ставляться); 

І – кома з тире між прямою мовою і словами автора ставиться тоді, коли 

пряма мова є розповідним закінченим реченням, у кінці якого мала б стояти 

крапка; 

аа – вставні слова в реченні виділяються комами. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. У якому рядку буквосполуки [дж] та [дз] - африкати? 

а) підземний, віджити, дзьоб, піджарити, відзначити  

б) піджак, підзолистий, джем, підживлення, дзиґлик  

в) виїжджений, кукурудза, джерело, джерсі, дзвінок  

г) підзахисний, джигіт, підзвітний, Джонні, відзвучати   

 

2. У якому рядку в усіх словах однакова кількість складів? 

а) павутинка, збагачення, територія, оповідка  

б) шахтар, льотчик, турист, перукар, гроно  

в) дерево, кричати, вихованість, порядність, музика  

г) речення, вимова, висновок, враження, звернення   

 

3. У якому рядку префікс з- змінюється на с-?  

а) ...казати, ...тиха, ...питати, ...шити, ...творити  

б) ...ламати, ...дати, ...чесати, ...сунути, ...гнути  

в) ...купити, ...плести, ...ховати, ...фальшивити, ...житися  

г) ...хвилювати, ...топтати, ...крутити, ...проектувати, ...фантазувати 

 

4.Знайти слово, в кінці якого стоїть м'який знак: 

а) степ... 

б) маз... 

в) рукопис... 

 г) накип...  

 

5. Знайти слово, в кінці якого не стоїть м'який знак: 

а) молод... 

б) осін... 

в) півден... 

г) перепис...  

 

6. Знайти слово, в якому після ц стоїть м'який знак: 

а) палец... 

б) принц... 

в) кварц...  

 

7. Знайти слово, в якому після ц не стоїть м'який знак: 

а) стрілец... 

б) оселедец... 

в) шприц... 

 г) місяц...  

 

8. Знайти слово, в якому м'який знак стоїть перед суфіксом -ськ-: 

а) громадян...ський 
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б) партизан...ський 

в) ковал...ський 

г) селян...ський 

 

9. Знайти дієслово, в якому ставиться м'який знак: 

а) стоїш... 

б) будуєш...ся 

в) смієт...ся 

г) дивиш...ся 

10. Знайти слово з м'яким знаком: 

а) скрин...ці 

б) фіал...ці 

в) біл...ці 

г) Натал...ці 

 

11. Знайти слово, в корені якого не стоїть апостроф: 

а) черв...як 

б) торф...яний 

в) круп...яний 

г) медв...яний 

 

12. Знайти слово, в корені якого стоїть апостроф: 

а) моркв...яний 

б) духм...яний 

в) дерев...яний 

г) мавп...ячий 

 

13. Знайти слово, в якому після префікса стоїть апостроф: 

а) без...ядерний 

б) з...уміти 

в) з...економити 

г) без...іменний 

 

14. Знайти слово, в якому після префікса не стоїть апостроф: 

а) під...їхати 

б) роз...юшитися 

в) з...агітувати 

г) без...язикий 

 

15. Знайти ім'я, в якому ставиться апостроф: 

а) Ул...яна 

б) Кас...ян 

в) Тет...яна 

г) Лук...ян 
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16. Знайти слово, в якому приголосний випадає: 

а) балас...ний 

б) гігант...ський 

в) облас...ний 

г) фашис...ський 

 

17. Знайти слово, в якому приголосний не випадає: 

а) жаліс...ний 

б) контрас...ний 

в) піз...ній 

г) безсовіс...ий 

 

18. Знайти прикметник з суфіксом -зьк-: 

а) запорі...ий 

б) лати...ий 

в) тка...ий; г) молоде...ий 

19. Знайти прикметник з суфіксом -цьк-: 

а) черка...ий 

б) оде...ий 

в) пари...ий 

г) коза...ий 

 

20. Знайти прикметник з суфіксом -ськ-: 

а) францу...ий 

б) світя...ий 

в) волнова...ий 

г) прилу...ий 

 

21. Знайти слово з префіксом з-: 

а) ...ходити 

б) ...цідити 

в) ...формулювати 

 г) ...кинути 

 

22. Знайти слово з префіксом с-: 

а) ...єднати 

б) ...чепити 

в) ...шити 

г) ...питати 

 

23. Знайти слово з префіксом роз-: 

а) ...аварійний 

б) ...жалісний 
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в) ...формувати 

 г) ... хребетний 

 

24. Знайти слово з префіксом без-: 

а) ...класти 

б) ...сипати 

в) ...грамотний 

г) ...трусити 

25. Знайти слово з префіксом при-: 

а) ...мудрий 

б) ...дорогий 

в) ...звисько 

г) ...сушити 

 

26. У якому рядку усі слова пишуться з буквосполученням йо?  

а)  Новос..лов, ...рданія, Пискар...ов, чи...гось, тр...охос...вий  

б) Єлісе...вич, д...готь, кра...вий, вс...го, бо...вий  

в) В...кати, па...вий, з...йомка, заво...ваний, ...шкар-Ола  

г) Пол...вий, син...окий, вол…...вий, ц...го, Лин..в  

 

27. У якому рядку у всіх словах іншомовного походження пишеться літера ї?  

а) целуло...д, Ене...да, фе...рверк, сю...та, Ізра...ль  

б) моза....ка, ру...на, на...вний, проза...к, тра...кторія  

в) панте..зм, кру..з, і...рогліф , геро...зм, Ізма...л  

г) єзу...ти, ате...зм, сто...цизм, альтру...зм, Ра...са   

28. У якому рядку усі слова пишуться з буквосполученням ьо?  

а) л..дяниковий, ранн..го, спрац..вані, сл..зливий, Васил..вич  

б) в..кати, син..окий, бад..рий, т..хкання, ст..жка  

в) пол..тний, мал..вничість, просл..зитися, шал..вий, Мурав..в  

г) граві..ваний, павіль..н, зна..мий, Анатолі..вич, з..мка   

 

29. У якому рядку в усіх словах пишеться префікс пре-?  

а) пр...в`ялий, пр...подобний, пр...красний, пр...стол, пр...мудрий  

б) пр...милий, пр...позитивний, пр...славний, пр...зирство, пр...освященний  

в) пр...клеїти, пр...летіти, пр...трусити, пр...в`язати, пр...миритися  

г) пр...пишний, пр...чудовий, пр...непорочний, пр...гарний, пр...дставити   

 

30. Від поданих слів утворіть прикметники та з`ясуйте, в якому рядку в 

усіх словах відбулося спрощення у групах приголосних?  

а) захист, честь, зап`ястя, користь, якість  

б) контраст, форпост, баласт, компост  

в) випуск, пропуск, тріск, кістка, хвастун  

г) проїзд, благовість, пристрасть, лестощі, перехрестя   
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31. У якому рядку префікс з- змінюється на с-?  

а) ...казати, ...тиха, ...питати, ...шити, ...творити  

б) ...ламати, ...дати, ...чесати, ...сунути, ...гнути  

в) ...купити, ...плести, ...ховати, ...фальшивити, ...житися  

г) ...хвилювати, ...топтати, ...крутити, ...проектувати, ...фантазувати   

  

32. У якому рядку в усіх словах іншомовного походження м`який знак не 

вживається?  

а) мад...яр, кур...оз, вагон...чик, ф...юзеляж, фургон...щик  

б) кол...є, Н...ютон, монпанс...є, порт...єра, дос...є 

в) Мол...єр, інтерв...ю, комп...ютер, Х...юстон, ін...єкція  

г) б...язь, б...юджет, ател...є, н...юанс, Мотеск...є   

  

33. У якому рядку допущено орфорафічну помилку?  

а) чотирьох`ярусний, верб`я, черв`як, в`язи, над`ярний  

б) ін`єкція, п`єдестал, миш`як, комюніке, фельєтон  

в) звязківець, Лук`янівна, розмяк, Григор`єв, без`язикий  

г) компаньйон, інтер`єр, більярд, краков`як, купюра   

 

34. У якому рядку в усіх словах пишеться літера е у суфіксах?  

а) плет...во, вул...чка, мереж...во, пряд...во, вогн...чок  

б) лож...чка, город...на, тонес...нька, вихован...ць, щавл...вий  

в) вікон...чко, мар...во, дол...нька, тріш...чки, криш...чка  

г) гор...нько, кошич...к, відер...чко, дощ...ва, пал...чка 

   

35. У яких рядках у всіх словах іншомовного походження подвоєння 

приголосних не відбувається?  

а) груп...а, сум...а, кол...ектив, кор...еспондентський, калькут...ський  

б) барок...о, інтермец...о, лібрет...о, шос...е, ал...ея  

в) коміс...ія, беладон...а, інтел...ектуальний, грам...атика, бел...етристика  

г) ван...ий, мадон...а, брут...о, ман...ий, ін...овація   

 

 

36. У якому рядку на межі частин складноскорочених слів відбувається 

подвоєння приголосних?  

а) юн...ат, спец...ех, військ...омат, зав...ідділом, військ...ор  

б) спів...ітчизник, перед...ень, над...ністрянський, роз...броїти, від...авна  

в) хвилин...ий, низин...ий, овчин...ий, гортан...ий, оцін...ий  

г) в`яз...ю, л...яний, Поліс...я, почут...я, суд...ів   

 

37. Поставте подані іменники в орудному відмінку однини. У яких рядках 

відсутнє подовження приголосних?  

а) герань, міць, блакить, паморозь, розкіш  

б) мудрість, повість, Керч, певність, почесть  
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в) чуйність, мати, жалість, щедрість, папороть  

г) юність, радість, нехворощ, любов, жовч   

 

38. У яких рядках усі назви пишуться з малої букви?  

а) (К)иївська (м)олодь, (п)івденний (н)апрям, (м)аршал (а)віації, (з)апорожці  

б) (Н)аціональні (з)бори, (б)альзаківські (т)радиції, (п)іфагорова (т)еорема, 

(т)рипільська (к)ультура, (ш)евченківський (с)тиль  

в) (М)едінститут, (ш)евченкові поезії, (б)ертолетова сіль, (л)ьвів`яни, 

(ф)ранківські (ч)итання  

г) (Х)ерсонські (п)оля, (з)ахідний (в)ітер, (г)реко-(п)ерські (в)ійни, 

(с)хідноєвропейська (р)івнина, (г)енеральний (д)иректор   

 

39. У яких рядках усі слова не можна переносити? 

а) олень, урок, моя, їжак, яма  

б) стежка, кіно, юрба, квиток, Юра  

в) час, рік, вік, світ, полк  

г) ангел, арка, суша, дім, він  

 

40. У якому рядку всі слова перенесено правильно?  

а) мод-ний, числен-ний, польо-вий, чес-ність, іде-ал  

б) бі-йці, гр.-Іваненко, ал-гебра, епіч-ний, сим-вол  

в) перев-чити, о-здоба, зад-зюрчати, роз`я-снити, уче-ниця  

г) зіп-хнути, перек-ласти, тьмя-ний, вер-б`я, на-йкращий 

 

41. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітом? 

а) пава, паляниця, пам'ять, план, планета 

б) павук, пакунок, перегортати, пестощі, подарунок 

в) парость, перелаз, питання, плем’я, повість 

г) парк, пелюстка, перевал, підліток, пісня 

 

42. укажіть рядок, у якому всі слова слід писати з Ь. 

а) брен..кіт, мід.., тес..ляр, т..мяний, ред…ці 

б) нян..чити, знан.., дівчинон..ці, стан..те, рибал..ці 

в) дон..чин, різ..бяр, місяц.., сердец.., сон..ця 

г) с..огодні, ган..ба, вос..мий, лял..чин, кул..ці 

 

43. До слів якого рядка не можна дібрати синонімів?  

а) клопотання, їхати, дорога, дорогий, дім 

б) горіти, гострий, короткий, сум, краса 

в) коза, клен, підмет, метр, Київ 

г) дотепний, поле, ліс, крик, думати, їжа 

44. У якому рядку є лише загальновживані слова?  

а) попурі, таксі, ступінь, фото, метро 

б) вуаль, гелікоптер, круп’є, неп, файно 
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в) денді, поні, село, депо, прах 

г) перерва, вода, підлога, турбота, душа 

 

45. У якому рядку в усіх словах можливе чергування приголосних? 

а) допомога, морж, колодязь, друг, баржа. 

б) круча, дача, праця, морока, перець. 

в) спориш, миша, дух, кожух, вісь. 

г) брести, просити, водити, садити. 

 

 

 

 

46. Виберіть варіант, у якому в усіх словах задля збереження милозвучності 

української мови можливе чергування початкових у – в: 

а) вдача, вклад, уступ; б) урожай, Владивосток, все; в) учити, Україна, ввесь; 

г) ударницький, Угорщина, вже. 

  

47. Виберіть варіант, у якому в усіх словах задля збереження милозвучності 

української мови можливе чергування початкових і – й: 

а) іменини, ім’я, істина; б) ймення, іти, ідеться; в) ймовірний, інспектор, 

Йосип; г) інтрига, ікла, індієць. 

  

48. Виберіть варіант, у якому є порушення норм вживання прийменника в: 

а) На греблі прозоро-жовті, по-весняному димчасті, дерева живими верхами 

врізались в голубінь, у червоний одсвіт заходу … (М.Стельмах); б) 

Пішла в садок вишневий (Т.Шевченко); в) Там вся ти – гроно 

винограду в осонні запашного саду (Г.Коваль); г) В обох підківки 

забряжчали, жижки од танців задрижали (І.Котляревський). 

  

49. Виберіть варіант, у якому є порушення норм вживання прийменника у: 

а) У западинах, поміж грядин, часом блищать то солоні озерця, то зарослі 

очеретом змілілі болота (П.Гуріненко); б) Синочки зросли – у школу пішли 

(А.Чубинський); в) Хоч ліплять з однієї глини, та обпалюють у різних печах 

(Л.Сухоруков); г) Дно у річці потемніло (Г.Тютюнник). 

  

50. Виберіть варіант, у якому є порушення норм вживання сполучника й: 

а) Якщо платити злочином за злочин, то як же й жити …на землі? 

(Л.Костенко); б) Замовкнуть криваві гармати, й розквітне Вітчизна в піснях 

(В.Сосюра); в) Мільярди літ, многотрудно й невтомно, творився цей світ 

…(В.Яворівський); г) Тоненький струмок диму поволі піднявся над 

сторожкою, понад віттям дерев та й послався над ними прозорою хмаркою 

(Г.Тютюнник). 

  

51. Виберіть варіант, у якому є порушення норм вживання сполучника і: 
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а) Відберіть у народу все – і він усе зможе повернути, але відберіть мову –

 і він ніколи більше уже не створить її (К.Ушинський); б) Зима, скрадаючись, 

повіяла крилом і снігом – біллю білою – її покрила (О.Пчілка); 

в) І помандрують аж за синє море над смутком сіл високі журавлі 

(Є.Плужник); г) Врешті він переступив поріг, підійшов до печі і присунувся 

до вогню (М.Коцюбинський). 

  

51. Виберіть варіант, у якому є порушення норм вживання прийменника в: 

а) Народ шукає в геніях себе (Л.Костенко); б) В глибоких полинах, зелених 

од винограду і повних синьої мли, тіснились кам’яні громади 

(М.Коцюбинський); в) Вигнанцем може себе почувати українець і в самім 

осередку України (Ю.Липа); г) Багато чортяк були янголятами в дитинстві 

(А.Коваль). 

  

53. Виберіть варіант, у якому є порушення норм вживання прийменника у: 

а) Не знаючи броду, не лізь у воду (Народна творчість); б) Чого ти, –  каже, – 

Карпе, устромив свої очі у вікно? (П.Мирний); в) У небі вітер кучерявий 

колише теплую блакить (М.Рильський); г) Весна панує завжди у душі одна 

(Д.Павличко). 

  

54. Виберіть варіант, у якому є порушення норм вживання прийменника з: 

а) Одного разу він прийшов сюди з етюдником … (І.Цюпа); б) Прибій за яких 

півгодини перескакував уже через каміння, заливав прибережну дорогу і 

підбирався до мішків з сіллю (М.Коцюбинський); в) Спинитися – 

вмерти з одчаю й знемоги (М.Бажан); г) Фенікс вилітає з попелу … 

(Л.Костенко). 

  

55. Виберіть варіант, у якому немає порушення норм вживання 

прийменників з, із, зі (зо): 

а) мов із сонця виплетені; оцінка з математики; б) З його 

приїздом; заміс з тіста; в) з шовку; бере зі столу; г) зі школи; оцінка із 

алгебри. 

  

56. Виберіть варіант, у якому є порушення норм вживання форм дієслів на    -

ся, -сь: 

а) При сонячному світлі соромивсь навіть дивитись на них (О.Довженко); б) 

Сумно дивитися на зів’ялі квіти (М.Стельмах); в) Як тільки починалася зима 

– мусила з вільшаника на плечах хмиз носити (Ю.Збанацький); г) Ніч 

спустилася на землю, розлилася понад нею (О.Олесь). 

  

57. Виберіть варіант, у якому є порушення норм вживання форм дієслів на    -

ся, -сь: 
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а) Не дивися так привітно, яблуневоцвітно (П.Тичина); б) Будь славен, день 

багатого врожаю, прозоре небо, підіймайся вище (А.Малишко); в) 

Розвійтеся з вітром, листочки зів’ялі (І.Франко); г) Трудитись має кожен, як 

бджола (Д.Павличко). 

  

58. Виберіть варіант, у якому є порушення норм вживання форм дієслів на    -

ся, -сь: 

а) Повінчайся з туманом ночі (П.Тичина); б) Орел впинався кігтями в 

рамено, клював печінку … (Л.Костенко); в) Шукати Шеремета було 

ризиковано: надворі вже день – розвиднілось напрочуд швидко (М.Карплюк); 

г) Не стань печаллю у моїм житті, не сійся смутком на моїм путі … 

(Р.Братунь). 

  

59. Виберіть варіант, у якому є порушення норм вживання часток б, би: 

а) Зійшло б гаряче сонце і простяглося б по полю, як струни, бабине літо 

(М.Коцюбинський); б) Прихилитися б у затінку до зеленої землі 

(М.Стельмах); в) Гуляв би я понад Дніпром …(Т.Шевченко); г) 

Прилетіла би я до тебе, та крилець не маю (Народна творчість). 

  

60. Виберіть варіант, у якому є порушення норм вживання прийменника в: 

а) Білі акації будуть цвісти в місячні ночі жагучі (В.Сосюра); б) Огнекрилих 

метеликів рій Зазоріє в саду на шипшині (П.Филипович); в) Ми 

віримо в магію небес, але не віримо в манну небесну (І.Драч); г) Одним 

пальчиком в двері постука розлука (М.Нагнибіда). 

  

6116. Виберіть варіант, у якому є порушення норм вживання сполучника і: 

а) І в молодій гарячій праці мої хай роки зазвучать (С.Брудний); б) Пахне, 

пахне вся Україна медоцвітом і соками трав (В.Ткаченко); в) Є в 

словниках і віра, і надія, є слова дія, дієслів полки (С.Литвин); г) 

Напівзасохлі, поруділі від сонця, вони (квіти) все-таки були дорогими, як 

спомин про весну і літо (П.Кочура). 

  

62. Виберіть варіант, у якому є порушення норм вживання сполучника й: 

а) Ніби й задрімав був зразу, але щось приверзлося, що й прокинувся 

(А.Головко); б) Щедро й красно пестує земля все насіння (І.Максимович); в) 

Павло, заохотивши дружину до науки, й сам не пас задніх (Ю.Яновський); г) 

Тільки одна мати вміє разом кохати свою дитину й ненавидіти … 

(П.Мирний). 

  

63. Виберіть варіант, у якому є порушення норм вживання прийменника у: 

а) Відлітають знову журавлі у вирій під осінню пісню уночі… 

(Д.Фальківський); б) У променях слави великих людей купаються їх біографи 
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(Ю.Рибников); в) Як добре у житті закоханим, і як тривожно в світі їм 

(А.Кацнельсон); г) Що має почувати горобець у горобину ніч? (Л.Костенко). 

  

64. Виберіть варіант, у якому є порушення норм вживання прийменника в: 

а) Я буду жити в хмарі, в шумі беріз під вікном (Л.Первомайський); б) Так, 

десь повинна бути та, одна, що лиш мені призначена на світі. А що, коли на 

мене жде вона не в нашому, а в іншому столітті? (П.Скунць); в) Дихають 

тихо акації ніжні, злегка колишуться в сутіні срібній… (О.Олесь); г) Цвітуть 

волошки в золотому житі, а над смарагдом луки сяє мак (В.Стус). 

  

65. Виберіть варіант, у якому є порушення норм вживання сполучника й: 

а) Була ти музою, й пили уста медузи кров уяви… (Є.Маланюк); б) Минає 

день. Ну, от ми й піднялись ще на одну щаблиночку страждання 

(Л.Костенко); в) Чом яблука не рвеш задарма із дерева життя й пізнання? 

(Д.Павличко); г) Не було Миколи й Андрія, не було довкола нікого (Г.Кость). 

  

66. Виберіть варіант, у якому немає порушення норм вживання 

прийменників з, із, зі (зо): 

а) заборгував з дві сотні гривень; зі стільцем; б) знайшов зо три десятка 

монет; із аудиторії; в) повертався зі мною; повертався зі Львова; г) 

повертався зо мною; зник із світу. 

  

67. Виберіть варіант, у якому немає порушення норм наголошування 

виділених голосних у словах: 

а) дрова, кропива, олень; б) одинадцять, листопад, новина; в) український, 

олень, новий; г) каталог, новий, удев’ятеро. 

  

68. Виберіть варіант, у якому немає порушення норм наголошування 

виділених голосних у словах: 

а) чотирнадцять, вітчим, середина; б) подруга, чотирнадцять, килим; в) 

покаяння, речовина, осока; г) циган, фартух, вітчим. 

  

69. Виберіть варіант, у якому подано слова із подвійним наголошуванням: 

а) вимога, чотирнадцять, йдемо; б) весняний, алфавіт, маляр; в) брова, йдемо, 

фартух; г) листопад, кропива, олень. 

  

70. Виберіть варіант, у якому всі приголосні вимовляються твердо: 

а) в’язи, пюре, музика; б) романтика, йшов, бачив; в) облич, манна, ручка; г) 

знання, казка, миша. 

  

71. Виберіть варіант, у якому всі буквосполучення дж, дз вимовляються 

злито: 
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а) віджимати, кукурудза, дзвін; б) джміль, пробуджуватися, дзенькіт; в) 

народження, підживляти, дзвеніти; г) відзвук, середземний, джем. 

  

72. Виберіть варіант, у якому всі приголосні, позначені літерами в, й, 

вимовляються як нескладотворчі голосні: 

а) йшов, піймав, шовк; б) Йосип, відзвук, йоги; в) гай, наймення, вересень; г) 

вогонь, вперед, кайдани. 

  

73. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) рибячий, сам-на-сам, на-гора; б) віце-президент, воєнно-стратегічний, 

жовто-гарячий; в) віч-на-віч, джинси, сіллю; г) гава, кіньчик, Ахіллесова 

п’ята. 

  

74. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) Мексіка, курйоз, дончин; б) циганці, Верховна Рада України, віце-

президент; в) гогель-могель, жовтогарячий, призидент; г) різдв’яний, міліон, 

статя. 

  

75. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) дізель, дружнього, звязати; б) рослинний, Конституційний Суд України, 

військовополонений; в) жар птиця, аґресія, вишенці; г) буквенний, сіробілий, 

раз-у-раз. 

  

76. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) Дизель, завойованого, різьб’яр; б) президент України, суддею, тітонці; в) 

сама самотою, надобраніч, гринджоли; г) Петрикові олівці, червоногарячий, 

пліч-о-пліч. 

  

77. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) бравіссімо, сьомий, нобелівська премія; б) миш’як, уманський, маґазин; в) 

Прем’єр-міністр України, ґандж, Новий рік; г) різдво, іррегулярний, лєш. 

  

78. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) піаніссімо, втрьох, мікро частинка; б) гулубка, Автономна республіка 

Крим, хвилинці; в) Декан, біло-жовтий, парашют; г) півогірка, пів-Ялти, 

пів’яблука. 

  

79. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) аксіома, міліон, жюрі; б) Ярослав мудрий, купівля-продаж, кінець-кінцем; 

в) ЗІЛ-111, літак "Ту-134", бензо-пила; г) торф’яний, розрісся, калька. 

  

80. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 
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а) вимпел, серіозний, медаль За відвагу; б) Кабінет Міністрів України, бюро, 

студентський; в) розумнечок, мариво, плетево; г) кочан, сфотографувати, 

колач. 

  

81. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) спірт, День учителя, користний; б) літак "Антей", дорожчий, просьба; в) 

роспитати, бреніти, прегарний; г) довгожданний, донеччина, бур’ян. 

  

82. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) кинджал, приосвящений, багатир; б) леміш, раз-у-раз, сіро-зеленосиній; в) 

журі, міграція, жар-птиця; г) Волинська Область, пюре, 100 річчя. 

  

83. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) Чікаго, будь-ким, будь-з-ким; б) парфуми, матір’ю, будь ласка; в) овва, 

женшень, Африканець; г) сила-силенна, мати-ймачуха, 

буколікоромантичний. 

  

84. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) Вашінгтон, дівчина-грузинка, світло-водо-лікування; б) будь-який, писав 

би, прийшов-таки; в) сіро-зелено-фіолетовий, військово-зобов’язаний, 

"Коран"; г) жовто-гарячий, писав-би, знання. 

  

85. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) Лейпціг, парфумерія, барокко; б) жук-короїд, Збройні сили 

України, кисло-солодкий; в) сто-річчя, 100-річчя, туманий; г) черв’як, 

Андріївська Церква, сілський. 

  

86. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) фортіссімо, дит’ясла, ковзкий; б) агрус, варево, ниволя; в) багатир, 

богатир, зсунути; г) україньський, наллєш, наівний. 

  

87. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) еліксір, коровай, лехко; б) прозьба, грушовий, богатир; в) прицидент, 

бряск, грунт; г) Львівська обласна рада, псевдопатріот, до побачення. 

  

88. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) Алжір, піца, суспільнокорисний; б) Західна Україна, орден Мати героїня, 

Бог перун; в) щоденний, з’явитися, розповісти; г) періг, ясеньовий, пристол. 

  

89. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) джегіт, намальована картина, жинитися; б) суспільно необхідний, картина 

не намальована, багато-пребагато; в) бреніти, Київа, пребагато; г) торф’яний, 

воґзал, вітпустити. 
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90. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) зиґзаґ, призьба, тремати; б) кепяток, порхати, гачочок; в) вищий, вужчий, 

Ріо-де-Жанейро; г) Обл-виконком, лісостеп, Б’ЮТ. 

  

91. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) бінт, юннат, солоткий; б) об’їздна, Зиновій-Богдан, рюґзак; в) виллю, 

автостанція, історико-культурний; г) Мін-освіти, фейєрверк, уманьський. 

  

  

92. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) барокко, прекрасний, біловатий; б) отаман, плетиво, завірюха; 

в) рослиність, священник, Ла-Манш; г) шчедрість преборкати, кожух. 

  

93. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) беладонна, графин, деректор; б) шалений, беззахисність, дебют; в) 

інтерв’ю, дід мороз, демократична партія України; г) син Божий, вранці, 

багато багато. 

  

94. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) інтермеццо, мікрочастинка, дерегент; б) не сьогодні завтра, по-двоє, екс-

чемпіон; в) Свят-вечір, будь-ким, по-друге; г) пиши-но, таки-прийшов, 

зфотографував. 

  

95. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) коміссія, хліб-сіль, розутися; б) калушський, легко, на одинці; в) паливо, 

варення, бур’ян; г) бона (грошова одиниця), жжати, каміня. 

  

96. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) лібретто, примати, мармор; б) височенний, богиня Венера, вертоліт; в) 

місяць, пів аркуша, россипатися; г) голуб’я, затимнити, бона (нянька). 

  

97. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) мадона, приборкати, черивик; б) В’ячеслав, корінчики, Ганна; в) 

кон’юнтивіт, фоє, свято Перемоги; г) вілла, цукерки Мрія, кішеня. 

  

98. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) піцца, Конституція України, Св’ятослав; б) хвилинці, казахський, шістсот; 

в) п’ятьдесять, пребити, Мекка; г) щелина, міграція, смитана. 

  

99. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 
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а) мула, еміграція, чотирьма; б) фудбол, вищий, агенський; в) Київський 

Будинок Мод, ахіллесова п’ята, газета Віче; г) радіо- й телеапаратура, міні-

спідниця, макрокосмічний. 

  

100. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) мірра (ароматична смола), двотисячний, повість "Леді"; б) міра (одиниця 

виміру), лінґвістика, катушка; в) Лукян, непримиренний, хожу; г) проєкт, 

Жюль Верн, кофеін. 

  

101. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) була (документ), ЛАЗ-105, мавп’ячий; б) Голландія, пів’карбованця, 

Мюнхін; в) анти-інфляційний, тет а тет, нешчасний; г) сузір’я, ґрунт, 

престиж. 

  

102. У якому варіанті всі слова записані без порушення орфографічних норм? 

а) біль (законопроект), юннат, військовоморський; б) бр’язк, хобі, Сузір’я 

Великої Ведмедиці; в) притендент, безпека, мармор; г) розумний, 

мікрочастинка, писав же. 

 

 

 

103. У якому варіанті неправильно розкрито поняття “пунктуація”? 

а) система правил про вживання на письмі розділових знаків; б) вчення про 

графічні знаки; в) розділ мовознавчої науки про використання розділових 

знаків; г) розділові знаки, які є важливим засобом оформлення писемного 

мовлення. 

  

104. У якому варіанті названо принципи української пунктуації? 

а) синтаксичний (структурний), смисловий та інтонаційний; б) синтаксичний 

(структурний), смисловий, психологічний та інтонаційний; в) семантичний, 

смисловий та інтонаційний; г) логіко-граматичний, формально-граматичний, 

структурно-семантичний. 

  

105. Синтаксичний (структурний) принцип полягає в тому, що розділові 

знаки ставляться: 

а) на межі речень та їх структурних частин з урахуванням формально-

граматичних особливостей синтаксичних конструкцій; цей принцип 

поєднується з іншими принципами пунктуації; б) з урахуванням структури та 

інтонації речень; в) з урахуванням семантичних особливостей речень; г) з 

урахуванням структурних особливостей речень на межі структурних частин 

(речень або частин складного й простого речень); цей принцип ніколи не 

поєднується з іншими принципами пунктуації. 
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106. Смисловий принцип полягає в тому, що розділові знаки ставляться: 

а) з урахуванням емоційних (семантичних) особливостей речень на межі 

структурних частин (речень або частин складного і простого речень); 

б) тільки з урахуванням смислу та інтонації речень; в) з урахуванням 

смислових особливостей речень; він поєднується з іншими принципами 

пунктуації; г) з урахуванням смислових особливостей речень; цей принцип 

ніколи не поєднується з іншими принципами пунктуації. 

  

107. Інтонаційний принцип полягає в тому, що розділові знаки ставляться: 

а) з урахуванням тільки структурних та інтонаційних особливостей речень на 

межі структурних частин (речень або частин складного і простого речень); 

цей принцип поєднується з іншими принципами пунктуації; б) тільки з 

урахуванням структури та інтонації речень; в) з урахуванням інтонаційних 

особливостей речень; він іноді поєднується з іншими принципами пунктуації; 

г) з урахуванням інтонаційних особливостей речень; цей принцип завжди 

поєднується з іншими принципами пунктуації. 

  

108. До одиничних розділових знаків належать: 

а) дві коми, два тире, дужки, лапки; б) крапка, двокрапка, три крапки, кома, 

крапка з комою, тире, знак питання, знак оклику; в) крапка, двокрапка, 

крапки, кома, дві коми, крапка з комою, тире, знак питання, знак оклику; 

г) крапка, кома, три крапки, крапка з комою, тире, знак питання, знак оклику, 

дефіс. 

  

109. До парних розділових знаків належать: 

а) дві коми, два тире, дужки, лапки, крапка з комою; б) крапка, двокрапка, 

три крапки, кома, крапка з комою, тире, знак питання, знак оклику; в) дві 

коми, два тире, дужки, лапки, крапка з комою, три крапки; г) дві коми, два 

тире, дужки, лапки. 

  

110. Роздільні пунктуаційні знаки: 

а) виділяють певні відрізки в середині частини тексту або відділяють одну 

частину тексту від іншої; б) відділяють одну від одної частини в межах 

речень і тексту; в) виділяють певні відрізки в середині частини тексту; 

г) тільки ті, що стоять у кінці речення. 

  

111. Видільні розділові знаки: 

а) тільки ті, що стоять у кінці речення; б) відділяють одну від одної частини 

тексту; в) виділяють певні відрізки в середині речення або частини тексту; 

г) виділяють певні відрізки в середині частини тексту або відділяють одну 

частину тексту від іншої. 

  

112. До роздільних пунктуаційних знаків належать: 
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а) усі парні розділові знаки: дві коми, два тире, дужки, лапки, крапка з 

комою; б) усі одиничні розділові знаки: крапка, двокрапка, три крапки, кома, 

крапка з комою, тире, знак питання, знак оклику; в) усі парні розділові знаки: 

крапка, двокрапка, кома, дві коми, крапка з комою, тире, знак питання, знак 

оклику; г) усі одиничні розділові знаки: крапка, кома, тире, знак питання, 

знак оклику, дефіс. 

  

113. До видільних розділових знаків належать: 

а) усі парні розділові знаки: дві коми, два тире, дужки, лапки, двокрапка, 

крапка з комою; б) усі одиничні розділові знаки: крапка, двокрапка, три 

крапки, кома, крапка з комою, тире, знак питання, знак оклику; в) парні 

розділові знаки: дві коми, два тире, дужки, лапки, крапка з комою, три 

крапки; г) парні розділові знаки: дві коми, два тире, дужки, лапки. 

  

114. У якому варіанті підкреслений розділовий знак вживається не за 

синтаксичним (структурним) принципом? 

а) Пухкий сніг засипав землю, будинки, обвів лінії тинів, обліпив стовбури 

дерев і гіллячки (М. Коцюбинський); б) Був, як усі, їхній друг і ось враз із 

звичайного став незвичайним, став щедрим, багатим, багатшим за царів, 

королів! (О. Гончар); в) Хіба ми не читаємо долю по лініях руки, по зорях, по 

очах? (Л. Костенко); г) Болить твоя любов… твоя вина – калини віть при 

зрубові криничнім… (В. Коломієць). 

  

115. У якому варіанті підкреслений розділовий знак уживається не за 

синтаксичним (структурним) принципом? 

а) Сонце для всіх світить однаково, тільки не в кожному сонця порівну 

(В. Коломієць); б) Потім я пішов вулицею навмання, силкуючися 

зміркувати, що властиво сталося і що значить для мене ся новина? (І. 

Франко);  в) Мені так защеміло в грудях, що хотілось упасти додолу й 

скрюченими пальцями гребти по підлозі. (В. Винниченко); г) Хочу, щоб Тобі 

було приємно – і з людьми, і на самоті, і з однолітками, і зі старими людьми 

(В. Стус). 

  

116. У якому варіанті підкреслений розділовий знак уживається за 

інтонаційним, смисловим та синтаксичним принципами? 

а) Вибачте мені, що я… питаю про се… Але ви мені подобаєтесь… 

(В. Винниченко); б) Не знаю, як буде мені, бо не пишеться, бо задушений 

сірістю, одноманітністю, не – самотністю (В. Стус); в) Суворий 

Дант, вигнанець флорентійський, встає із темряви віків середньовічних (Леся 

Українка); г) Це тихе сяйво над моєю долею! – воно лишилось на усе життя 

(Л. Костенко). 
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117. У якому варіанті підкреслений розділовий знак уживається тільки за 

інтонаційним та смисловим принципами? 

а)Довкола нього – порожнеча – на землі і на небі (бо ж атеїст!). Ось і живе –

 межи двома порожнечами (В. Стус); б) Дерева стояли, схилившись над 

ними, а вони сиділи в холодку на прогалині й розмовляли (М. Чернявський); 

в) Не повернуть минулого ніколи: воно пройшло і вже здається миттю 

(М. Рильський); г) Хоч, напевно, в цю холодну ніч навіть не про мою душу 

річ, а про той листок, що йшов за нами, назавжди покинутий садами 

(Г. Турелик). 

  

118. У якому варіанті підкреслено видільні розділові знаки? 

а) Ви знаєте, як сплять старі гаї? (П. Тичина); б) Мить – як безвік. Безгоміння 

(М. Драй-Хмара); в) Не стань печаллю у моїм житті, не сійся смутком на 

моїм путі… (Р. Братунь); г) Липневий день мандрує пішки, казки нашіптує 

малечі; берези, ніжні білоніжки, задумались про синій вечір (А. Малишко). 

  

119. У якому варіанті підкреслено видільні розділові знаки? 

а) І те, що називаємо “вмінням створити настрій”, а що насправді є більшим: 

здатністю об’єктивувати своє інтимне сприйняття світу… (І. Дзюба); б) Це 

неможливо – почати спочатку: знов опиняєшся там, де стояв (О. Забужко); 

в) Там тополі у полі на волі (захід сонце за обрій поніс) з буйним вітром, 

свавольним і диким, струнко рвуться кудись в далечінь… (П. Тичина); 

г) …Вечоріє. Тільки що сунуться по шляху довгі-довгі 

тіні… (С. Васильченко). 

  

120. У якому варіанті підкреслено роздільні пунктуаційні знаки? 

а) “Йду на ви”, “не мають мертві сраму” – так не скажуть залишки стіни. 

Позолота київського храму не відновить духу давнини (Т. Майданович); б) А 

може, саме таку дружину треба козакові, – до печі і до городу, до коней і до 

свиней, і до ради, і до поради, і вночі до любові? (Л. Костенко); в) Годинник 

бив – що з ним? – зовсім не ту годину (І. Жиленко); г) Звали нашого діда, як я 

вже потім довідавсь, Семеном (О. Довженко). 

  

121. У якому варіанті підкреслено роздільні пунктуаційні знаки? 

а) З-за погрібника пахло м’ятою (росло її там, густої та холодної, багато), а 

від хати несло духом матіоли (Є. Гуцало); б) А ми минаєм… ми 

минаєм… так-то… (Л. Костенко); в) Добре пам’ятала, які моральні тортури 

влаштували Володимиру Сосюрі за його поезію “Любіть 

Україну” (Г. Клочек); г) Ні, ні, він, Микулка, подбає, щоб сизий не голоднів… 

(І. Чендей). 

  

  

122. Крапка ставиться: 
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а) завжди в кінці тільки розповідного речення; б) іноді в кінці розповідного, 

питального чи спонукального речень; в) завжди в кінці розповідного та 

спонукального речень; г) у кінці розповідного чи спонукального речень 

(якщо вони вимовляються без окличної інтонації). 

  

123. Знак питання ставиться: 

а) у кінці питального речення; б) іноді в кінці розповідного, питального чи 

спонукального речень; в) завжди в кінці розповідного та спонукального 

речень; г) у кінці питального речення, а також  розповідного чи 

спонукального речень (якщо вони вимовляються з питальною інтонацією). 

  

124. Знак оклику ставиться: 

а) у кінці окличного речення (тільки розповідного або спонукального); 

б) тільки в кінці розповідного окличного речення; в) тільки в кінці 

спонукального окличного речення; г) у кінці окличного речення 

(розповідного, питального або спонукального). 

  

125. Після знака питання знак оклику ставиться тоді, коли: 

а) є питальне неокличне речення; б) є питальне окличне речення; в) тільки 

тоді, коли є власне питальне речення; г) тільки тоді, коли є риторичне 

питальне речення. 

  

126. Поєднання двох або трьох знаків оклику чи знаків питання ставимо: 

а) для передачі підкреслено сильної окличної або питальної інтонації; б) у 

власне окличних або у власне питальних реченнях; в) тільки в окличному та 

питально-риторичному реченні; г) у будь-якому питальному, спонукальному 

чи розповідному реченні незалежно від інтонації. 

  

127. У кінці речення три крапки ставимо: 

а) тільки в кінці абзацу; б) тільки коли хочуть підкреслити, що думка не 

закінчена; в) коли хочуть підкреслити, що думка не закінчена; якщо після 

речення є пауза; для створення ефекту переривчатості, зміни різних картин; 

г) тільки для створення ефекту переривчатості, зміни різних картин. 

  

128. У якому варіанті наведено перелік розділових знаків, що можуть стояти 

в кінці речення? 

а) . / … / ! / ? / !? / !!! / ??? / ?.. / !..  б) . / … / ! / ? / ?! / !!! / ??? / ?.. / !.. в) . / … / ! 

/ ? / ?!. / !!! / ??? / ?.. / !.. / ?... / !... г) . / … / ; / ! / ?. / ?! / !!! / ??? / ?.. / !.. / !.  

  

12. У якому варіанті ставимо три крапки  для створення ефекту 

переривчатості, зміни різних картин: 

а) – Та цить же, Анничко! Та-бо не плач!... (Л. Мартович); б) Як вернеться, 

ото здивується, що я дома!.. А як вона здивується, коли… От коли б!.. (Панас 
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Мирний); в) А єдиних слів, на жаль, було не сказано… А для чого ті слова, як 

плаче музика? (Б. Олійник); г) Пливе перон за сивими шибками. Туман… 

Шлагбаум… Тиша… Переїзд… Дерева, як закидані шапками, стоять у гронах 

ще порожніх гнізд (Л. Костенко). 

  

130. У якому варіанті ставимо три крапки для підкреслення того, що 

висловлена в реченні думка не закінчена? 

а) Хтось підносив мене до неба, я вдихала його, голубе… І не мріяла вже про 

тебе, щоби цим не образить тебе (Л. Костенко); б) Міст… Дорога… Двір… 

Криниця… Кущ знайомий у дворі (Т. Севернюк); в) Він хоче сказати: “Скоро 

тебе не стане, і залишусь я самотнім… Що мені чинити?” (Ю. Винничук); 

г)– Ми…– він зашпурхнувся на першому ж слові, але зразу відкашляв і 

більш-менш щасливо закінчив своє речення. – Ми її знайшли, Юрію 

Семеновичу (Ю. Смолич). 

  

131. У якому варіанті ставимо три крапки для підкреслення того, що після 

речення треба зробити паузу (немає обірваного речення чи ефекту зміни 

картин)? 

а) У вересні тягнеться від дерева до дерева павутиння, майже безконечно, і 

світиться на сонці; а в лісі тихо-тихо… Потоки дзюрчать поважно і швидко, і 

вода їх холодна, а над їх берегами не цвітуть уже цвіти (О. Кобилянська); 

б) – А хіба у вас… Ні синів хіба, ні дочок? – запитала Єлька і тієї ж миті 

відчула, що не слід було про це запитувати (О. Гончар); в) – Ти знав! Що ти 

знав? Ти міг знати лише частину. А проте… (І. Франко); г) Березень… 

Квітень… Травень… Поле… Ліси… Ріка… Крок лиш до переправи… 

Човен… Харон… Терпка хвиля… (Т. Севернюк). 

  

132. Виберіть варіант, у якому неправильно розставлено розділові знаки в 

кінці речення: 

а) А я нічого не бачу… якась в очах крутанина… (Л. Костенко); б) Що 

розпач той!? Річ марна і пуста! (Є. Плужник); в) Як тихо і світло! Як тихо… 

Знемагаю з любові! (Б. Нечерда); г) Світи ж мені, світи мені завжди над зорі 

всі, зоря моя єдина! (В. Сосюра). 

  

133. Виберіть варіант, у якому неправильно розставлено розділові знаки в 

кінці речення: 

а) Я аж кинувся назад: що таке?! Хто це? Як??? (В. Винниченко); б) Друзів 

маєш, а зрадою мариш, проклинаєш продажні часи… Ти скажи мені, хто твій 

товариш, я скажу, чи його продаси (П. Скунць) в) Двори стоять у хуртовині 

айстр. Яка рожева й синя хуртовина! Але чому я думаю про Вас? Я Вас давно 

забути вже повинна (Л. Костенко); г) Де ви бачили більше кохання?... 

(В. Сосюра). 
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134. Виберіть варіант, у якому неправильно розставлено розділові знаки в 

кінці речення: 

а) Б’є дванадцять! Чарку вгору!.. (Г. Чупринка); б) З ким ти бавивсь хлоп’ям? 

як ріс?. (С. Йовенко); в) Розвернися ж, розстелися ж, убогая ниво!!! 

(Т. Шевченко); г) Люди! Скільки сонця навкруги! (П. Перебийніс). 

  

135. Тире між підметом і присудком ставиться: 

а) у повному реченні на місці пропущеного додатка; б) на місці пропущеної 

дієслівної зв’язки бути (є); в) у повному реченні на місці пропущеного будь-

якого другорядного члена речення; г) у неповному реченні на місці 

пропущеного означення. 

  

136. У реченні Моє життя – руйновище любові, де вже ніякий цвіт не 

процвіте (Л. Костенко) тире стоїть між підметом і присудком на місці 

пропущеної дієслівної зв’язки, бо: 

а) присудок виражений іменником у називному відмінку, перед яким немає 

заперечної частки не; б) присудок виражений прикметником; в) один з 

головних членів виражений неозначеною формою дієслова; г) обидва головні 

члени виражені інфінітивом. 

  

137. У реченні Тричі по п’ять – п’ятнадцять тире стоїть між підметом і 

присудком на місці пропущеної дієслівної зв’язки, бо: 

а) присудок виражений іменником у називному відмінку, перед яким немає 

заперечної частки не; б) присудок виражений кількісним числівником у 

називному відмінку; в) один з головних членів виражений неозначеною 

формою дієслова; г) обидва головні члени виражені числівниками у 

непрямих відмінках. 

  

138. У реченні І така благодать – чути мамину мову (А. Коляновський) 

тире стоїть між підметом і присудком на місці пропущеної дієслівної зв’язки, 

бо: 

а) присудок виражений іменником у називному відмінку, перед яким немає 

заперечної частки не; б) присудок виражений займенником; в) один з 

головних членів виражений неозначеною формою дієслова; г) обидва головні 

члени виражені інфінітивом. 

  

139. У реченні Говорити про це – тільки роз’ятрювати і себе, і 

когось (М. Стельмах) тире стоїть між підметом і присудком на місці 

пропущеної дієслівної зв’язки, бо: 

а) підмет виражений займенником це, перед яким немає заперечної 

частки не; б) присудок виражений кількісним числівником у називному 

відмінку; в) один з головних членів виражений неозначеною формою 

дієслова; г) обидва головні члени виражені інфінітивом. 
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140. У реченні Нажитися, набутися на цім світі – то  найбільше добро 

для їх [гуцулів] поганського світовідчування (М. Зеров) тире стоїть між 

підметом і присудком на місці пропущеної дієслівної зв’язки, бо: 

а) насамперед тому, що перед присудком, вираженим іменником у називному 

відмінку, є вказівна частка то; б) перед присудком, вираженим інфінітивом, 

є вказівна частка то; в) є однорідні підмети; г) цього вимагає тільки 

інтонація. 

  

141. У реченні Щастя – це в праці творити (В. Сосюра) тире стоїть між 

підметом і присудком на місці пропущеної дієслівної зв’язки, бо: 

а) насамперед тому, що перед присудком, вираженим іменником у називному 

відмінку, є вказівна частка це; б) насамперед тому, що перед присудком, 

вираженим інфінітивом, є вказівна частка це; в) є двоскладне речення; 

г) цього вимагає тільки інтонація. 

  

142. У реченні Це витвір нашої уяви (В. Шекспір): 

а) тире між підметом і присудком не повинно ставитися за жодних умов; б) 

тире між підметом і присудком обов’язково повинно бути; в) тире між 

підметом і присудком ставиться залежно від інтонації, оскільки підмет 

виражений словом це; г) тире між підметом і присудком ставиться залежно 

від інтонації, оскільки присудок виражений словом це. 

  

143. У реченні Життя – не дим і не омана (В. Сосюра): 

а) тире між підметом і присудком не ставиться за жодних умов; б) тире між 

підметом і присудком обов’язково повинно бути; в) тире між підметом і 

присудком ставиться залежно від інтонації, оскільки перед підметом, 

вираженим іменником у називному відмінку, є заперечна частка не; г) тире 

між підметом і присудком ставиться залежно від інтонації, оскільки перед 

присудком, вираженим іменником у називному відмінку, є заперечна 

частка не. 

  

144. У реченні Ми не пришельці, не гості у батьківській хаті (О. Рубан): 

а) тире між підметом і присудком не ставиться за жодних умов; б) тире між 

підметом і присудком обов’язково повинно бути; в) тире між підметом і 

присудком може ставитися з метою смислового та інтонаційного виділення 

висловлювання, оскільки підмет виражений особовим займенником, а перед 

присудком, вираженим іменником у називному відмінку, є заперечна 

частка не; г) тире між підметом і присудком може ставитися тільки за 

структурним принципом. 

  

145. У реченні Хлопець як дуб (Нар. тв.): 
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а) тире між підметом і присудком не ставиться за жодних умов; б) тире між 

підметом і присудком обов’язково повинно бути; в) тире між підметом і 

присудком може ставитися з метою смислового та інтонаційного виділення 

висловлювання, оскільки підмет виражений іменником; г) тире між підметом 

і присудком може ставитися з метою смислового та інтонаційного виділення 

висловлювання, оскільки до складу присудка входить слово як. 

  

146. У реченні Глузливий чоловік осоружний людям (З Біблії): 

а) тире між підметом і присудком не ставиться за жодних умов; б) тире між 

підметом і присудком обов’язково повинно бути; в) тире між підметом і 

присудком може ставитися з метою смислового та інтонаційного виділення 

висловлювання, оскільки підмет виражений прикметником; г) тире між 

підметом і присудком може ставитися з метою смислового та інтонаційного 

виділення висловлювання, оскільки присудок виражений прикметником. 

  

147. Речення Душа це битий шлях на невідомих дійсності полях (Б.-

І. Антонич)написано: 

а) без порушення пунктуаційних норм; б) з порушенням пунктуаційних норм, 

які стосуються вживання тире між підметом і присудком; в) з порушенням 

пунктуаційних норм, які стосуються вживання розділових знаків у 

складносурядному реченні; г) з порушенням пунктуаційних норм, які 

стосуються вживання розділових знаків у складнопідрядному реченні. 

  

148. Виберіть варіант, у якому вживання тире між підметом і присудком є 

факультативним (необов’язковим): 

а) Всесвіт наш – це дивна казка, це одна з фантазій Божих, А людина – сон 

найкращий З-поміж снів його пригожих (П. Тичина); б) Духовність – то як 

озонова пелюстка, що так бережно огортає планету і не дає зруйнувати життя 

(О. Гончар); в) Ви – вже дружина. Незабаром – мати (Є. Маланюк); г) Хай 

життя – одне стернисте поле, але перейти – не помину (В. Стус). 

  

149. Виберіть варіант, у якому вживання тире між підметом і присудком є 

факультативним (необов’язковим): 

а) Весь обшир мій – чотири на чотири (В. Стус); б) Дні пройшли. Одлетіла 

тривога… Лиш любов – як у серці багнет (В. Сосюра); в) Силою 

примушувати народ зрікатися мови – найбільший злочин (Г. Нудьга); 

г) Синтаксис – це душа мови (М. Рильський). 

  

150. Виберіть варіант, у якому вживання тире між підметом і присудком є 

факультативним (необов’язковим): 

а) Вовк – не пастух, а заєць – не городник (Нар. тв.); б) Жива природа – ось 

довічний храм (Т. Севернюк); в) Удовіти – горе терпіти (Нар. тв.); 

г) Українська пісня – це бездонна душа українського народу (О. Довженко). 
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151. Виберіть варіант, у якому вживання тире між підметом і присудком є 

факультативним (необов’язковим): 

а) Доля і характер – це різні назви одного і того ж поняття (Новаліс); 

б) Життя з подвійним дном – химера (М. Дьомін); в) Він на вулиці-сцені – 

сам (О. Булига); г) Любов – то, може, єдина справжня квітка, подарована 

людині Богом (В. Стус). 

  

152. У якому варіанті неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Багата держава, яку утворюють бідні люди, – абсурд! (О. Довженко); 

б) Кожен учитель – заручник своїх учнів (А. Коваль); в) Любов це насамперед 

відповідальність, а потім уже насолода, радість (В. Сухомлинський); г) Лиш 

боротись – значить жить (І. Франко). 

  

153. У якому варіанті неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Життя – як той потік, а час – мов океан (Б. Лепкий); б) Життя – як вокзал. 

Хтось приїжджає, хтось від’їжджає (Л. Костенко); в) Ті вечори осінні – як 

напій, що пахне ґрунтом, яблуками й гроном (А. Малишко); г) Життя – є 

наука про смерть (О. Ільченко). 

  

154. У якому варіанті неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Література кожного народу – це найкраще дзеркало його життя 

(І. Франко); б) Віра це нестримне бажання перетворити мрію в реальне життя 

(Д. Донцов); в) Серце гітари поранене п’ятьма шпагами (В. Стус); г) Вік 

прожити – не ниву пройти гомінливу (А. Малишко). 

  

155. У якому варіанті неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Промені як вії сонячних очей (П. Тичина); б) Праця є початком всього 

(С. Стальський); в) У всякого своя доля і свій шлях широкий (Т. Шевченко); 

г) Життя прожити не поле перейти (Нар. тв.). 

  

 156. Тире в неповному реченні ставиться: 

а) завжди на місці пропущеного присудка; б) завжди на місці пропущеного 

підмета або присудка; в) завжди на місці пропущеного будь-якого члена 

речення; г) зазвичай на місці пропущеного члена речення, переважно 

присудка, якщо є пауза. 

  

157. Речення Комп’ютерна цивілізація перетворює знання в інформацію, а 

пізнання – в інформування (Н. Халімов)написано: 

а) без порушення пунктуаційних норм; б) з порушенням пунктуаційних норм, 

які стосуються вживання розділових знаків у неповних реченнях; в) з 

порушенням пунктуаційних норм, які стосуються вживання розділових 
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знаків у складносурядному реченні; г) з порушенням пунктуаційних норм, 

які стосуються вживання розділових знаків у складнопідрядному реченні. 

  

158. У реченні І плакати – це також щастя (О. Гончар)тире стоїть: 

а) між підметом і присудком у простому двоскладному реченні; б) у 

неповному реченні на місці пропущеного присудка; в) у неповному реченні 

на місці пропущеного підмета; г) у двоскладному реченні на місці 

пропущеного означення. 

  

159. У реченні Хвилини здаються тоді за години, години – за дні, дні – за 

роки (Панас Мирний)тире стоїть: 

а) між підметом і присудком у простому двоскладному реченні; б) у 

неповному реченні на місці пропущеного присудка; в) в односкладному 

реченні на місці головного члена речення; г) між частинами складного 

речення. 

  

160. У реченні Вмерти на полі – то не слава… (Н. Рибак)тире стоїть: 

а) між підметом і присудком у простому двоскладному реченні; б) у 

неповному реченні на місці пропущеного присудка; в) у неповному реченні 

на місці пропущеного підмета; г) у двоскладному реченні на місці 

пропущеного дієслова. 

  

161. У реченні Це – мій народ (Б. Олійник)тире стоїть: 

а) між підметом і додатком у простому двоскладному реченні; б) у 

неповному реченні на місці пропущеного присудка; в) у неповному реченні 

на місці пропущеного підмета; г) у двоскладному реченні на місці 

пропущеної дієслівної зв’язки. 

  

162. У реченні Не місце людину красить, а людина – місце (Нар. тв.) тире 

стоїть: 

а) між підметом і присудком у простому двоскладному реченні; б) у 

неповному реченні на місці пропущеного присудка; в) у неповному реченні 

на місці пропущеного підмета; г) у двоскладному реченні на місці 

пропущеного означення. 

  

163. У реченні Середня людина стурбована тим, як би їй вбити час, 

талановита ж – прагне його використати (Нар. тв.) тире стоїть: 

а) між підметом і присудком у простому двоскладному реченні; б) у 

неповному реченні на місці пропущеного присудка; в) у неповному реченні 

на місці пропущеного підмета; г) у двоскладному реченні на місці 

пропущеного означення. 
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164. У реченні Призначення людини – в розумній діяльності (Аристотель) 

тире стоїть: 

а) між підметом і присудком у простому двоскладному реченні; б) у 

неповному реченні на місці пропущеного присудка; в) у неповному реченні 

на місці пропущеного підмета; г) у двоскладному реченні на місці 

пропущеного означення. 

  

165. У реченні Поганий вчитель підносить істину, гарний – вчить її 

знаходити (Дістерверг) тире стоїть: 

а) між підметом і присудком у простому двоскладному реченні; б) у 

неповному реченні на місці пропущеного присудка; в) у неповному реченні 

на місці пропущеного підмета; г) у двоскладному реченні на місці 

пропущеного означення. 

  

166. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку? 

а) Навколо – мла. Крізь вікна – чорно (Є. Маланюк); б) Душа у роботі 

(П. Перебийніс); в) В одній руці у нього бублик, у другій бриль з вишнями 

(Б. Грінченко); г) Оця реальна мить вже завтра буде спомином, а післязавтра: 

– казкою казок (Л. Костенко). 

  

167. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку? 

а) П’ять весен минуло, і шоста прийшла, Заслала лани килимами 

(Олександр Олесь); б) Ми звикли до неї, вона: до нас (М. Коцюбинський); в) 

Сніг. Сніжок. Голуба далина. В далині – синє сяйво вікна (Г. Коваль); г) У 

вікнах перші вогні (О. Теліга). 

  

168. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку? 

а) У вітах яблуні – птахи й тіні (В. Стус); б) На серці – спомин маминого 

свята (Д. Павличко); в) З одного берега у ставок сосни заглядають, а з 

другого, протилежного, – дуби (Остап Вишня); г) Вище трохи – млин. В 

долині: луки, трава по пояс, а квіток… так і рябіють, метелики так і майорять 

(А. Тесленко). 

  

169. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку? 

а) Позаду – стільки мурів і проваль, перед тобою – далеч ясновида 

(М. Рильський); б) Твоя любов – на грані маячні і віра, – у наївності на грані 

(Л. Костенко); в) Зима в душі. На всій землі зима (П. Перебийніс); г) Пішла 

Галя воду брати, а у ній – самі нітрати (В. Бойко). 

  

170. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку? 

а) В одних болять рани, в інших душа (П. Загребельний); б) Хто купляв собі 

Долю за гріш. А хто – і за мільйони (Л. Костенко); в) І недарма у творах 
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Довженка-письменника журба, людське горе межують з радістю і щастям. То 

– від життя (С. Плачинда); г) За вікнами: – дворик. І дикий газон (І. Жиленко). 

  

171. Між однорідними членами речення ставлять: 

а) насамперед кому, може бути тире або крапка з комою; б) тільки кому; 

в) насамперед тире, може бути кома, двокрапка або крапка з комою; 

г) насамперед тире, може бути кома або крапка з комою. 

  

172. Після узагальнювального слова перед однорідними членами речення 

ставлять: 

а) насамперед тире, іноді двокрапку; б) двокрапку; в) тільки тире; 

г) насамперед двокрапку, іноді тире або крапку з комою. 

  

173. Перед узагальнювальним словом після однорідних членів речення 

ставлять: 

а) насамперед тире, іноді двокрапку; б) тільки двокрапку; в) тільки тире; 

г) насамперед тире, іноді може бути кома і тире (якщо кома зумовлена 

іншими причинами, зокрема межею частин складного речення, 

відокремленням членів речення тощо). 

  

174. Якщо однорідними членами, що стоять після узагальнювального слова, 

речення не закінчується, то після них ставимо: 

а) насамперед тире, іноді двокрапку; б) тільки двокрапку; в) тільки тире; 

г) насамперед тире, іноді може бути кома і тире (якщо кома зумовлена 

іншими причинами, зокрема межею частин складного речення, 

відокремленням членів речення тощо). 

  

175. У реченні А яблука падають, Котяться, губляться, Бо не знаходять 

Наших слідів (С. Пушик) між однорідними членами ставимо коми, бо: 

а) вони виражені присудками; б) вони є непоширеними членами речення; 

в) між ними немає неповторюваних сполучників; г) між ними немає 

повторюваних сполучників. 

  

176. У реченнях Осінь – то передсмертна сповідь усього, що живе і 

впиває в себе проміння сонця, то велична поема жалю й надії. Тому вона 

така вродлива й елегійна (М. Чернявський) між підкресленими однорідними 

членами не ставимо коми, бо: 

а) вони виражені одними й тими ж частинами мови; б) вони є непоширеними 

членами речення; в) між ними є неповторюваний сполучник і (й), який не має 

приєднувального значення; г) між ними є повторюваний сполучник і (й). 

  

177. У реченні Вона працювала, і тяжко працювала (С. Полин) стоїть кома 

між однорідними членами речення, бо: 
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а)  вони виражені одним і тим же словом; б) вони є непоширеними членами 

речення; в) між ними є приєднувальний сполучник і, який вказує на те, що 

приєднується ще один елемент як доповнення до сказаного; г) між ними є 

повторюваний сполучник і. 

  

178. У реченні Жита зараз похитував не стільки вітерець, скільки 

роса (М. Стельмах) стоїть кома між однорідними членами, бо: 

а)  вони виражені однією і тією ж частиною мови; б) вони є непоширеними 

членами речення; в) вони з’єднані за допомогою парного сполучника не 

стільки … скільки; г) між ними немає повторюваного сполучника і. 

  

179. У реченні Дім силою будують, а розумом скріплюють (З Біблії) кома 

стоїть між однорідними членами, бо: 

а)  вони виражені однією й тією ж частиною мови; б) вони є непоширеними 

членами речення; в) вони з’єднані за допомогою протиставного 

сполучника а; г) між ними немає повторюваного сполучника і. 

  

180. У реченні Земля дочекалась і рясту, і сонця, і цвіту… (С. Пушик) кома 

стоїть між однорідними членами речення, бо: 

а)між ними є повторюваний сполучник і; б) між ними є неповторюваний 

сполучник і; в) вони є додатками; г) вони є непоширеними членами речення. 

  

181. У реченні У селянській душі не умруть ні волошки, ні 

поле (Д. Фальківський) кома стоїть між однорідними членами, бо: 

а) вони не становлять стійкого фразеологічного сполучення, і між ними є 

неповторюваний сполучник ні; б) вони не становлять стійкого 

фразеологічного сполучення й між ними є повторюваний сполучник ні; 

в) вони є додатками; г) вони є непоширеними членами речення. 

  

182. У реченні Дід стоїть ні в сих ні в тих (М. Понеділок) кому між 

однорідними членами не ставимо, бо: 

а) вони хоч і мають при собі повторюваний сполучник ні, але становлять 

стійке фразеологічне сполучення; б) вони не становлять стійкого 

фразеологічного сполучення, і між ними є повторюваний сполучник ні; 

в) вони є додатками; г) вони є непоширеними членами речення. 

  

183. У реченні Земля на прощання усміхнулась – і потемніла (Панас 

Мирний) тире стоїть між двома однорідними членами, бо: 

а) є неповторюваний сполучник і; б) вони є однорідними присудками; в) є 

непоширеними членами речення; г) другий член виражає раптову зміну 

подій. 
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184. У реченні Не жалібна – ясна твоя краса… (Леся Українка) тире стоїть 

між двома однорідними членами, бо: 

а) немає неповторюваного сполучника; б) вони є однорідними присудками; 

в) є непоширеними членами речення; г) вони протиставлені один одному. 

  

185. У реченні Заворожені дерева ждуть не діждуться свого 

свята (М. Стельмах) немає розділового знака між двома однорідними 

членами, бо: 

а) немає повторюваного сполучника; б) вони є однорідними присудками; в) є 

непоширеними членами речення; г) вони однакові за значенням слова, друге 

вжите з часткою не і обидва за змістом утворюють єдине ціле й передають 

невизначеність. 

  

186. У реченні Ганна билася, як чайка об кригу, рятуючи інших дітей; 

молола в жорнах, захованих од злого ока у свинячий цебер, кору, і 

ячмінний послід, і покришене дрібно кукурудзяне стебло; вишукувала по 

пагінчиках навесні в лісі під прілим листям торішні ліщинові горіхи; 

варила з молодим часником і цибулею лободу та рогіз і ділила те поміж 

усіма порівну (Ю. Мушкетик) крапка з комою стоїть між однорідними 

членами, бо: 

а) між ними немає неповторюваного сполучника; б) вони є однорідними 

присудками; в) є непоширеними членами речення; г) вони є поширеними й 

мають свої розділові знаки. 

  

187. Речення Мені наснились ночі солов’їні, дівочі співи, пахощі 

левад (М. Рильський)написано: 

а) без порушення пунктуаційних норм; б) з порушенням пунктуаційних норм, 

які стосуються вживання розділових знаків при однорідних прикладках; в) з 

порушенням пунктуаційних норм, які стосуються вживання розділових 

знаків при однорідних додатках; г) з порушенням пунктуаційних норм, які 

стосуються вживання розділових знаків при однорідних підметах. 

  

188. У якому варіанті допущено помилку у вживанні розділових знаків між 

однорідними членами речення? 

а) Любіть травинку, і тваринку і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі 

жаринку, шляхетну інохідь коня (Л. Костенко); б) За білим снінням Ти 

бачиш гори, степ і шлях, І мокрі щоки на щоках, І голос, зірваний тремтінням 

(М. Вінграновський); в) Любить квіти на луках рвати, майструвати лука в 

лозі, по городу галопом промчати На обуреній, гнівній козі (В. Симоненко); 

г) Ні він, ні вона перед тим не знали такої повноти щастя (І. Денисюк). 

  

189. У якому варіанті допущено помилку у вживанні розділових знаків між 

однорідними членами речення? 
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а) Хай руками, хай на ліктях, поповзом – дарма, душу хай обшмугляю об 

камінь – все одно милішої нема за оцю утрачену й ледачу, за байдужу, 

осоружну, за землю цю, якою тільки й значу і якою барвиться сльоза 

(В. Стус); б) Ви в ірій линете від сірого туману від сірих днів, від суму, і 

нудьги На срібло чистеє спокійного лиману, На пишні береги (Олександр 

Олесь); в) Човник хитається серед води, Плеще о хвилю весло 

(Р. Купчинський); г) У неї котик був, як чортеня, і чорна доля з чорними 

очима (Л. Костенко). 

  

190. У якому варіанті допущено помилку у вживанні розділових знаків між 

однорідними членами речення? 

а) Корсунь спав, байдужий, що десь сьогодні, вчора чи торік умер проїздом, 

сивий і недужий, якийсь старий самотній чоловік (Л. Костенко); б) І враз з 

таким нестриманим, гордим захватом одкинула назад голову, такою радістю 

світлою, ніжною засіяло все лице її, стала вся такою ясною, дивною, що 

Довгаль зовсім розтерявся й з зачарованням дививсь на неї (В. Винниченко); 

в) Вже б, здавалося, відболіло, Прогоріло у тім вогні, Ступцювало і душу, й 

тіло, Вже б, здалося, нащо мені? (М. Вінграновський); г) В далині розбитій – 

синій Там ми молодість згубили (Іван Багряний). 

  

191. У якому варіанті допущено помилку у вживанні розділових знаків між 

однорідними членами речення? 

а) Сеньйорито акаціє, добрий вечір. Я забув, що забув був вас, Але осінь 

зайшла по плечі, Осінь, ви і осінній час, Коли стало любити важче І солодше 

любити знов… (М. Вінграновський); б) Нецілована, незнана, Недоклична – й 

все кохана, Полум’яна, й все похмура… (Іван Багряний); в) Земля молодіє від 

рясту, від сонця, від цвіту, Душа, мов калина, цвіте і росте від тепла 

(С. Пушик); г) Хай смерть наша буде червоним дощем в поля батьківські. На 

нашій високій, палкій любові, на праці, на битві, на лагіднім нашім слові 

стоять Україні – допоки стоїть земля! (І. Жиленко). 

  

192. У якому варіанті допущено помилку у вживанні розділових знаків між 

однорідними членами речення? 

а) Розцвітають і квіти, і доля На моїй українській землі (С. Пушик); б) Я тебе 

обнімав, говорив, цілував, Цілував, говорив, обнімав – обнімаю, Говорю, і 

цілую – сльозою вже став З того боку снігів, цього боку немає… 

(М. Вінграновський); в) Красуня-осінь підходила помалу, спрокволу 

(М. Чернявський); г) Але бачили б ви, що робили ластівки! Вони злетілися 

сюди з усіх дворів, кружляли, кричали, плакали… (Василь Земляк). 

  

193. У якому варіанті допущено помилку у вживанні розділових знаків між 

однорідними членами речення? 
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а) Кинула сірої, землистої фарби на степ, потім почервонила ліс, а клени 

вдягла в ніжно-жовту позлотисту порфіру, і вони стояли і в лісі, і по місту 

такі гарні, такі вродливі й елегійні, що дивитись на них було й весело, і сумно 

(М. Чернявський); б) Не було пориву і жалю (Л. Костенко); в) Лелеки 

щовесни прилітали, виводили діток, знову відлітали, а Халимон усе жив 

самітником і більше ніколи не піднімався в небо (Василь Земляк); г) Що жив, 

любив, і не набрався скверни, ненависти, прокльону, каяття (В. Стус). 

  

194. У якому варіанті допущено помилку у вживанні розділових знаків між 

однорідними членами речення? 

а) І душу опановував тихий і глибокий настрій (М. Чернявський); б) Знання 

вгамовує велику, дивує звичайну, і роздуває маленьку людину (Л. Толстой); 

в) Іще біліша стану в тиші, іще тремкіша, наче хвора (О. Лятуринська); 

г) Індик хоч не співає, зате багато думає (Нар. тв.). 

  

195. У якому варіанті допущено помилку у вживанні розділових знаків між 

однорідними членами речення? 

а) Здавалось, що мати всього живого, невмируща природа, прощається з 

своїми дітьми перед їх тимчасовою смертю, приголублює їх на прощання, 

споряджає в кращу одіж, і з материною ласкою виговорює їм їхні провини 

вислухує виправдання й подає надії на нове, краще, ясніше життя 

(М. Чернявський); б) На тім кровопролитті не місяць в небі сходить – 

турецький ятаган (Л. Костенко); в) Розмовляли мало, однак прощались 

боляче (Ю. Середа); г) Мала голка, та майстровита (Нар. тв.). 

  

196. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку? 

а) Минулі покоління лишили нам не так розв’язання проблем як самі 

проблеми (Сенека); б) Наче день не день, і ніч не ніч, а тільки ж сонце зовсім 

низько висить над головою (Є. Гуцало); в) Кудкудаче курка – і гніздо 

видає (Нар. тв.); г) Біга Катря боса лісом, біга та голосить; то проклина свого 

Йвана, то плаче, то просить (Т. Шевченко). 

  

197. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку? 

а) Сірий осінній ранок куривсь дрібною мжичкою (М. Коцюбинський); 

б) Скоро серпень надійде ясний на поля неосяжні і сині (П. Філіпович); в) В 

старім гнізді танцюють лелечатка, і одірвавши ніжки од землі, немов малі 

русалоньки, дівчатка гойдаються в зеленому гіллі (Л. Костенко); г) Сиві, 

рожеві, блакитні дими кучеряві плинуть з високих, мов башти, стрімких 

димарів (М. Рильський). 

  

198. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку? 

а) Люблю цю тишу мрійну, вечорову, коли виходить місяць у діброву 

(І. Нехода); б) Рівний, залитий сонцем степ, одразу принишк (О. Гончар); 
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в) Крізь прозорі хмарки іноді пробивається рожевий сонячний промінь 

(О. Копиленко); г) В густім зеленім березовім гаю над Дністром весело 

щебетали пташки (І. Франко). 

  

199. У реченні Ураз усе покращало біля мене: і ясени з блакитними 

тінями й зеленим шумом, і нагорблена клуня з чотирма вітрами, і 

скрипливі ворота, і маківки, і навіть ледачі гарбузи в різнобарвних 

сорочках… (М. Стельмах) ставимо двокрапку, бо: 

а) після узагальнювального слова ураз є однорідні члени речення; б) після 

узагальнювального слова усе є однорідні члени речення; в) речення досить 

поширене; г) узагальнювальне слово розташоване після однорідних членів 

речення. 

  

200. У реченні Всяке птаство, як-от: деркачів, перепічок, куликів, курочок 

– можна було викосити косою в траві (О. Довженко) перед словом як-

от ставимо кому, бо: 

а) після узагальнювального слова птаство є однорідні члени речення; 

б) після узагальнювального слова перед як-от ставиться кома; в) речення 

досить поширене; г) як-от є узагальнювальним словом. 

  

201. У реченні Сьогодні усе для тебе – озера, гаї, степи (В. Симоненко) 

ставимо тире, бо: 

а) після узагальнювального слова перед однорідними членами речення іноді 

замість двокрапки ставлять тире; б) після узагальнювального слова усе є 

непоширені однорідні члени речення; в) після узагальнювального 

слова сьогодні є непоширені однорідні члени речення; г) узагальнювальне 

слово розташоване після однорідних членів речення. 

  

202. У реченні … Над хатою високі сосни шумлять: про Галаганів, про 

Горленків, про Скоропадських, про Величок, про сумні дні минулої 

панщини (С. Васильченко) ставимо двокрапку, бо: 

а) після узагальнювального слова є однорідні члени речення; б) після 

узагальнювального слова шумлять є непоширені однорідні члени речення; 

в) хоча узагальнювального слова немає, але перед переліком робиться 

попереджувальна пауза, а однорідні члени речення читаються з 

перелічувальною інтонацією; г) узагальнювальне слово розташоване після 

однорідних членів речення. 

  

203. У реченні Дівчина дуже любить пам’ятник Котляревському. На 

ньому вирізьблені цікаві малюнки з його п’єс “Наталка Полтавка” і 

“Москаль-Чарівник” (О. Іваненко) після слова п’єс двокрапку не ставимо, 

бо: 
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а) після узагальнювального слова перед однорідними членами речення, 

вираженими іменниками, двокрапку ставити не обов’язково; б) іноді замість 

двокрапки ставлять тире; в) немає узагальнювального слова перед 

однорідними членами речення; г) перед непоширеними однорідними 

членами речення, вираженими власними назвами, після узагальнювального 

слова (якщо на нього не падає логічний наголос) двокрапка зазвичай не 

ставиться. 

  

204. У реченні На сцені Національної опери вперше були поставлені 

українською мовою відомі опери: “Садко” і “Казка про царя Султана” 

М. Римського-Корсакова та “Турандот” Джакомо Пуччіні (З газ.) ставимо 

двокрапку, бо: 

а) після узагальнювального слова перед однорідними членами речення 

завжди є двокрапка; б) є перелічувальна інтонація; в) немає 

узагальнювального слова перед однорідними членами речення; г) після 

узагальнювального слова перед однорідними членами, вираженими власними 

назвами, є двокрапка, якщо однорідні члени значно поширені. 

  

205. У реченні Напровесні і в розповні літа, мрійливої осені і засніженої 

зими – завжди люди тягнуться до природи (Г. Смик) ставимо тире, бо: 

а) після узагальнювального слова перед однорідними членами речення 

завжди є тире; б) після однорідних членів речення перед узагальнювальним 

словом ставимо тире; в) немає узагальнювального слова перед однорідними 

членами речення; г) після узагальнювального слова перед однорідними 

членами може бути і тире. 

  

206. У реченні Свист у полі, ночі горобині, білий цвіт, обпалений вогнем, – 

все мені ввижається в долині (А. Малишко) перед тире ставимо кому, бо: 

а) вона зумовлена відокремленням дієприслівникового звороту; б) після 

однорідних членів речення перед узагальнювальним словом завжди  ставимо 

кому й тире; в) немає узагальнювального слова перед однорідними членами 

речення; г) вона зумовлена відокремленням дієприкметникового звороту. 

  

207. У реченні Гості: пани й пані, молодь і старші люди – сиділи і 

стояли (Б. Грінченко) ставимо тире, бо: 

а) після однорідних членів речення є узагальнювальне слово; б) після 

однорідних підметів є однорідні присудки; в) немає узагальнювального слова 

перед однорідними членами речення; г) однорідними членами речення, що 

стоять після узагальнювального слова, речення не закінчується, тому після 

них ставиться тире. 

  

208. Укажіть, у якому реченні правильно розставлено розділові знаки: 
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а) Наче грозовий грім котиться довкола, котиться низько понад землею, 

котиться не в одному якомусь місці, а скрізь і над селом, і над лугами, й над 

річкою (Є. Гуцало); б) Оце тут з дерева виробляють всячину, і вози, і колеса, 

мебель всяку, вікна – все, все, що потрібне ще в хаті чи в полі (Панас 

Мирний); в) Як любив ти і гори, й поля, синь озер: всю свою Батьківщину 

(П. Тичина); г) На берегах Дніпра розташовано багато міст, як-от: Київ, 

Черкаси, Запоріжжя, Херсон (В. Підмогильний). 

  

209. Укажіть, у якому реченні правильно розставлено розділові знаки: 

а) Усе: і повітря, й покручені лози, і зів’яла трава – все це мимохіть нагадує 

їй щасливі хвилини її життя (М. Коцюбинський); б) Наш народ створив цілий 

ряд духовних інструментів, як наприклад – сопілку, трембіту, ріг, сурму, 

трубу, волинку (Д. Багалій); в) Ураз усе покращало біля мене, і ясени з 

блакитними тінями й зеленим шумом, і нагорблена клуня з чотирма вітрами, 

і скрипливі ворота, і маківки, і навіть ледачі гарбузи в різнобарвних 

сорочках... (М. Стельмах); г) Тиша була напоєна всякими звуками; і 

дзвінкою піснею жайворонка, і дзижчанням польових мух, і тихим 

мелодійним шелестінням стиглого жита (М. Коцюбинський). 

  

210. Укажіть, у якому реченні правильно розставлено розділові знаки: 

а) Все навколо – дерева, птахи, люди:  сповнене весняної, пружної, 

нестримної сили (В. Собко); б) Так, друже дорогий, ми любимо одно: старої 

творчості додержане вино, і мед аттіцьких бджіл, і гру дзвінких касталій 

(М. Зеров); в) Все бачить співець у широкім роздоллі; і небо, і море, й красу 

світову, – і людям співає він пісню нову (Леся Українка); г) Усе одбивається 

в пісні, як в морі,: рожевая зоря, й червоная кров, і темна ненависть, і ясна 

любов, і пломінь пожару, і місяць та зорі... (Леся Українка). 

  

211. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку? 

а) Сонце вже сховалось за вільшечки, пустило крізь листя тоненькі рожеві 

стріли (Г. Тютюнник); б) Стародавній Боспор, Ольвія, степові скіфи та 

половці, запорізька Хортиця, поруч якої нині піднявся Дніпрогес, – все це 

було улюблене коло його інтересів... (О. Гончар); в) Значні площі в Україні 

займають баштанні культури, як-от: гарбузи, кавуни, дині, кабачки, патисони 

(З довідн.); г) Та в цю хвилю двері розчинились і ввійшли: якийсь 

рудобородий в довгому старім плащі подертім; з лірою ж за ним дідок 

кошлатий, що все кашляв та все очі мружив – іще й третій, що безруко 

щуливсь, лиш рукав сорочки теліпався (П. Тичина). 

  

212. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку? 

а) Все взяли: картоплю, цибулю, огірки, хліб, казан, велику дерев’яну миску, 

волок, рядно, косарський прилад, граблі – все вже на возі (О. Довженко); 

б) У театрі Франка я застав ще блискучу плеяду корифеїв: Бучму, Шумського 
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з Гнатом Юрою (І. Малишевський); в) Жито, пшениця й овес: все разом 

поспіло й присохло (І. Нечуй-Левицький); г) Київський князь Володимир 

заклав фортеці на річках Десні, Острі, Трубежі, Сулі, Стугні (З календ.). 

  

213. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку? 

а) Цілюще зілля, отруї, дання, – все знала баба (Л. Костенко); б) І все 

минеться: суєта й прокльони, – але правічне дерево життя! (А. Малишко); 

в) Переписавши на вершині життя ще раз свої твори: вірші, байки, 

філософські трактати, – Григорій Сковорода тихо й непомітно пішов у 

Вічність (В. Стадниченко); г) Жонатому треба: горшка, миски й колиски 

(Нар. тв.). 

  

  

214. На письмі відокремлені члени речення виділяються: 

а) тільки комами; б) тільки тире; в) комами, рідше тире; г) комами, рідше 

тире або дужками. 

  

215. У якому варіанті допущено помилку при відокремленні членів речення? 

а) На відміну від кохання, ненависть завжди взаємна (Ю. Меліхов); б) Хіба ти 

маєш щось, окрім душі, окрім дороги, гострої, як лезо?.. (Н. Стефурак); 

в) Єднає нас над кручами Дніпра земля, на хліб і сіль багата (П. Перебийніс); 

г) Неприємна, знайома млявість – провісниця всіляких прикростей 

закрадалася в груди (В. Дрозд). 

  

216. У якому варіанті допущено помилку при відокремленні членів речення? 

а) Замість робитися майстрами часу, ми стали його бранцями (О. Забужко); 

б) В кутку під божницею, замість стола, стояла вузесенька примостка на 

чотирьох паколах, убитих в землю (Панас Мирний); в) Щодо моєї роботи, то 

краще не питай (М. Коцюбинський); г) Щодо цього погляди Антоновича 

цілком збігалися з поглядами комбата (О. Гончар). 

  

217. У якому варіанті допущено помилку при відокремленні членів речення? 

а) Той вершник зветься Іскрою Іваном. Йому сьогодні тяжче ніж кому 

(Л. Костенко); б) Усі знали Оришку як відьму (Панас Мирний); в) Настала 

осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними (Леся Українка); г) У 

сатиновій сорочці, у полотняних штанях, він прийшов сюди першим з 

дружиною і дітьми (А. Шиян). 

  

218. У якому варіанті допущено помилку при відокремленні членів речення? 

а) У хату ввійшов старший Джеря, високий, тонкий, з сивуватими довгими 

вусами, з нужденним блідим лицем та смутними очима (І. Нечуй-Левицький); 

б) Славко ступав за нею широкими кроками. Вона всміхнена, а він сумний, 

нахмурений (Л. Мартович); в) Якесь незвичне, незрозуміле почуття… 
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пройняло Катрю і виповнило серце їй невиразним бажанням – розповісти 

йому, пожалітися (А. Головко); г) І жила в тій стороні бідна удова у земляній 

хатинці, і мала вона сина на імення Івашко (С. Васильченко). 

  

219. У якому варіанті допущено помилку при відокремленні членів речення? 

а) Лінгвістика, як наука цікавила його давно (З газ.); б) Венера, як правдива 

мати, для сина рада все оддати (І. Котляревський); в) Винуватці тої 

катастрофи – два хлопчики літ семи-восьми та п’ятиліток-дівчинка – наче не 

чули сердитого материного поклику (М. Коцюбинський); г) Великий 

український філософ Григорій Сковорода був сам патріотом і прищеплював 

та виховував у народу священне почуття любові до своєї батьківщини 

(В. Яременко). 

  

220. У якому варіанті допущено помилку при відокремленні членів речення? 

а) Старий підводиться, і не прощаючись, іде, зникає десь внизу за курганом 

(О. Гончар); б) І, вибігши з хати, пішов у садок (М. Коцюбинський); в) Я 

птахом був колись, та світ мене зловив, в людину обернув, скропивши потом 

жнив (Д. Павличко); г) Вона сама – царівна мила – Не раз свій смуток 

хоронила В самій собі, в піснях своїх (П. Тичина). 

  

221. Укажіть, у якому реченні правильно розставлено розділові знаки: 

а) Повела розмову мати із дочкою восени біля тину, біля хати) коло білої 

стіни (І. Гончаренко); б) Вранці, ще до схід сонця – в табір прибула машина з 

хлібом… (О. Гончар); в) І ніхто того не чує, не знає, не бачить: опріч Марка 

маленького (Т. Шевченко); г) За винятком баби Оришки, Чіпка нікого не 

любив (Панас Мирний). 

  

222. Укажіть, у якому з наведених речень правильно розставлено розділові 

знаки: 

а) Рясніють: квітоньки, жовтогарячі, голубі і срібні… (М. Вороний); 

б) Повитий згадками, непрошеними й зайвими – скрипить протезом 

сторож  Явдоким (М. Вінграновський); в) У сквирі лікар був: на прізвище 

Рушилов (М. Рильський); г) Пробач мені, життя, дароване так щедро! 

(Л. Костенко). 

  

223. Укажіть, у якому реченні правильно розставлено розділові знаки. 

а) Зарваниця – величний Марійський центр Західного Поділля – віками була 

для українського народу форпостом християнської віри і джерелом 

життєдайної сили (П. Бубній); б) Отак і він, Данило – ще неоперений, 

залишився без батька-матері (М. Стельмах); в) Жовтень – маляр веселий, 

червоними фарбами, мов підпільник хоробрий, фарбує світ (Г. Світлична); 

г) В твою душу – холодну криницю) впало серце гаряче моє (В. Булаєнко). 
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224. Укажіть, у якому реченні правильно розставлено розділові знаки: 

а) Близько, зараз отут – дихала холодною вогкістю річка 

(М. Коцюбинський); б) Пахне грибами й медом, вогкістю пахне тією, що – 

опріч назви “осінь”, немає імені їй (М. Рильський); в) “Іспанець до мозку 

кісток” Лорка міг з повним правом назвати себе “братом усіх 

людей” (В. Стус); г) Не дослухалась вона до того допитування, вона навіть 

не бачила нічого перед собою, окрім Пилипка (Панас Мирний). 

  

225. Укажіть, у якому з наведених речень правильно розставлено розділові 

знаки? 

а) Село невелике, примітне тільки старовинною церквою, валами – рештками 

козацького табору Северина Наливайка, – та широкими солончаками 

поблизу: звідти в час біди люди, приходячи за десятки верст, брали “ропу” 

замість соли; можливо, так було з вікопомної давнини (В. Барка); 

б) Напівзасохлі, поруділі від сонця, вони – квіти все-таки були дорогими, як 

спомин про весну і літо (П. Кочура); в) Розбуджена свіжим весняним 

повітрям, гіркуватим присмаком свіжозеленої землі, невтомним щебетанням 

жайворонка у високості, трубним криком журавлів, відчуває людина 

стремління пригорнути весь голубий світ... (Г. Тютюнник); г) Щороку вітер, 

б’є в лискучі вікна, м’який та запашний, мов свіжий хліб (В. Коротич). 

  

226. Укажіть, у якому з наведених речень неправильно розставлено розділові 

знаки? 

а) Самота, працьовита й спокійна, світить лампаду мою і розкладає 

папір (М. Рильський); б) Лекторові обличчя помолоділо трохи, і вже не такий 

сумний та сірий він був, цей попутник у полотняних непрасованих 

штанях (Ю. Щербак); в) Здивований, постояв ще трохи, а потім 

рушив (Є. Гуцало); г) Мені зоря сіяла нині вранці, устромлена в 

вікно (В. Стус). 

  

227. У якому варіанті допущено помилку при відокремленні членів речення? 

а) У сні відкрилась перед ним райська місцина: оповита чарівним серпанком 

долина, погаптована різнобарвними квітами і освітлена дивним сяйвом 

(П. Бубній); б) Від вибухів у вухах шуміло – ревло, гуло і гупало (О. Гончар); 

в) Боже, що роблю я окаянний! (І. Франко); г) У неї в хаті завелося багато 

всяких вузликів – великих і малих – і раз у раз щось сушилося на вікнах 

(М. Коцюбинський). 

  

228. У якому варіанті неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Омиті росами квітки розтулюють повіки (В. Сосюра); б) Розвіялись листки 

в блакиті обірвані з болящих ран… (Д. Павличко); в) Мимо Хоми замерехтіли 

смертельно бліді, спотворені жахом обличчя: чоловічі й жіночі – кістляві, 
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безкровні (О. Гончар); г) Було життя осяяне красою, любов і честь цінились 

над життя (Л. Костенко). 

  

229. У якому варіанті неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Лінивого дорога колюча, немов устелена терням (З Біблії); б) Чи се край 

мій рідний, обдертий чужими і світом забутий? (І. Франко); в) У тиші, 

настояній духом гречаним, напахченій визрілим чаром городнім, сиджу 

перед дідом (П. Перебийніс); г) В дні, прожиті печально і просто все було як 

незайманий сніг (Л. Костенко). 

  

230. У якому варіанті неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, коли 

згубило зорі в гороскопі моє дитинство вбите на війні (Л. Костенко); б) Степ 

у цю пору весь залитий сонцем, огорнутий голубими димками весняних 

випарів, привільний, широкий і безконечний, навіває на людину віковічне 

почуття ще більшої жадоби до життя (Г. Тютюнник); в) І я відчула, радістю 

зігріта, Що лиш любов єднає нас зі світом (Л. Скирда); г) Налита сонцем і 

вітрами, хлюпоче веслами весна (М. Стельмах). 

  

231. У якому варіанті неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Отак завжди чогось чекаю закоханий в красу життя (Г. Коваль): б) Сади, 

омиті музикою згадок, ковтають пил міжселищних доріг (Л. Костенко); 

в) Ганна аж затрусилася, неначе облита холодною водою (І. Нечуй-

Левицький); г) Чужа сторона гірчицею сіяна, забудьками саджена (Нар. тв.). 

  

232. У якому варіанті неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Гордий і волелюбний, він нагадував сокола (А. Шиян); б) Я в людей 

попрошу тільки віри в кожне слово, почуте від мене, в кожний погляд очей 

моїх сірих, в кожну ласку рук нестудених (Л. Костенко); в) По небу пливли 

тоненькі, неначе розмазані пензлем, хмари (Ю. Мушкетик); г) Дикий мак – її 

найперша квітка в цьому не дуже пристосованому для бджіл світі, перша 

квітка, на яку вона впала сп’янівши од відчуття крил за спиною, буйної 

розкоші польоту і бджолиного буття (В. Яворівський). 

  

233. У якому варіанті неправильно розставлено розділові знаки? 

а) І хрест, облитий буряковим квасом, під білим сонцем дивно 

мерехтить (Л. Костенко); б) Зморений довгим і далеким шляхом, він [монах] 

закріпився водою, перегодом сердечною молитвою просив Матір Божу, щоб 

захистила його від ворогів, взявши під свій покров у цій незнаній околиці 

(П. Бубній); в) Кам’яніють окатими прірвами, переплутані в шелесті хмар 

жовті вікна розкриті, розірвані, у танку вперекидь і сторчма (В. Лесич); г) А 

навкруги вся ніч переповнена розміреним шумом хлібів (О. Гончар). 
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234. У якому варіанті неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Ваблять їх [людей] степи, ліси, річки, озера… Захоплюючись цими 

дивосвітами, милуючись зеленотінню дібров, блакитним плесом чи буйним 

різнотрав’ям, не всі, одначе, добре знаються на тому, що оточує нас (дерева, 

кущі, квіти, трави), що з дитинства нам близьке і рідне (Г. Смик); б) Степ, 

струснувши з себе росу, та зігнавши непримітні тіні, горить рівним жовто-

зеленим кольором (Панас Мирний); в) Вирісши на багатостраждальній 

іспанській землі, закоханий у трагічні мотиви канте хондо, перейнятий 

скорботно-благородними образами Сервантеса і Кальдерона, Веласкеса і 

Гойї, Лорка не міг не сприйняти цього почуття фатального трагізму, яке мало 

не стало рисою національного характеру його народу (В. Стус); г) …Під 

хижим вітром крутячись, Прощаючи поблідлу вись, Лягає жовте листя 

мертво (Є. Маланюк). 

  

235. У якому варіанті неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Вони [ластівки] підлітали до гнізда і, вгледівши там розбишаку, знову 

відлітали геть, на родинну раду (Василь Земляк); б) Мабуть, тому й таке чуття 

у мене, Що, ідучи з віків, чогось одного, Найнеобхіднішого, не доніс я, ні! 

(М. Вінграновський); в) Не здаюся. Знов стою у тиші, Вперто жду у сні і 

наяву І, на вістря серце настромивши, Туго натягаю тятиву… 

(Р. Лубківський); г) Треба діяти і, не зволікаючи (О. Довженко). 

  

236. У якому варіанті неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Білий пахучий напій пінивсь у склянці, і прикладаючи його до уст, я знав, 

що то вливається в мене м’яка, як дитячі кучері, вика, на якій тільки ще вчора 

цілими роями сиділи фіолетові метелики цвіту (М. Коцюбинський); б) Але, 

будучи виразно національним поетом, Лорка разом з тим є одним з найбільш 

оригінальних поетів нашого віку (В. Стус); в) Упало скіфське літо на траву, 

здійнявши пилу крутію гарячу… (В. Підпалий); г) Поки геній стоїть, 

витираючи сльози, метушлива бездарність отари свої пасе (Л. Костенко). 

  

237. У якому варіанті неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Іще для когось пролетів, а комусь відсочився рік, і посивіла матір земля, 

мружачись під метелицями вже думала про березень (М. Стельмах); 

б) Дерева стоять похнюпившись, і чути, як падають їхні сльози на 

землю (В. Підмогильний); в) Вона не звикла сидіти  склавши руки 

(М. Рильський); г) Світ мистецтва та поезії заповнює її життя, надаючи йому 

високого і величного сенсу (О. Сліпушко). 

  

238. У якому варіанті неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Дерева заспокоїлись і тільки часом здригувались голими вітами, неначе 

згадуючи страхіття ночі (В. Винниченко); б) Обидва хлопці щільно припали 

до землі і лежали затаївши духа (Б. Грінченко); в) На людей дивлячись, і себе 
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бачиш (Нар. тв.); г) Ударить страшенний мороз і розігнавши хмари та 

розіславши по землі білим інеєм туман, вистеле небо ясними зорями (Панас 

Мирний). 

  

239. У якому варіанті неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Життя – така велика ковзаниця. Кому вдалось, не падавши, пройти? 

(Л. Костенко); б) Слухаючи, як вишумовує морська черепашка, можна 

відчути, як серце повниться бризками води й світла, зеленавою сутінню та 

срібними рибками (В. Стус); в) Лише добро роби не думаючи (Нар. тв.); 

г) Краще вмерти, біжачи, ніж жити, гниючи (Іван Багряний). 

  

  

240. Відокремлені уточнювальні члени речення на письмі відокремлюються: 

а) тільки комами; б) тільки тире; в) комами, рідше тире; г) комами, рідше 

тире або дужками. 

  

241. У якому варіанті допущено помилку при виділенні уточнювальних 

членів речення? 

а) От ми, Бобренки, живемо, пручаємось (Л. Костенко); б) Лексика – це всі 

слова мови, тобто словниковий склад мови (З підр.); в)Прилетів до нас 

здалека чорногуз: або лелека (М. Адаменко); г) Мчимо швидше й швидше, і 

може статися, що од нас, од людства, нічого, крім швидкості, й не лишиться 

(Ю. Мушкетик). 

  

242. У якому варіанті допущено помилку при виділенні уточнювальних 

членів речення? 

а) Море синє, аж чорне тільки білою піною б’є об берег (М. Коцюбинський); 

б) Тоді, весною сорок четвертого, сад був весь у цвіту (А. Шевченко); 

в) Щось в душі, на самім дні, застогнало підсвідоме (Б. Олійник); г) Над моїм 

вікном, у куточку, ластівки звили собі гніздо (Василь Земляк). 

  

243. У якому варіанті допущено помилку при виділенні уточнювальних 

членів речення? 

а) По долині послався темний, аж чорний, ліс (Панас Мирний); б) Ще будем 

жити ми – і я, і ти! (П. Тичина); в) Але вони [краплі бурульок, що тануть] не 

навівали на мене смутку, бо, як тільки починалася їх ніжна музика, у двір 

виходила малеча і майже цілий день – з ранку до вечора – я слухав 

невгамовний дитячий щебет (Василь Земляк); г) Кварц, чи окис кремнію – 

один з найпоширеніших мінералів (М. Ферсман). 

  

244. У якому варіанті допущено помилку при виділенні уточнювальних 

членів речення? 
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а) Він же, лелека, рятуючи себе, відразу полетів геть од пожежі, забувши про 

свою родину (Василь Земляк); б) Коло гаю в чистім полі на самій могилі, дві 

тополі високії одна одну хилять (Т. Шевченко); в) Знов без драбини, через 

димар, виліз на небо дим аж до хмар (А. Качан); г)Так, як іще ніколи, Сонце 

упало з неба (О. Стефанович). 

  

245. У якому варіанті допущено помилку при виділенні уточнювальних 

членів речення? 

а) У жнива, у день жаркий, після косовиці, ми збирали колоски стиглої 

пшениці (В. Шевчук); б) Уже тепер, вечірньої пори, так чисто сяє мамина 

хустинка (Н. Кащук); в) Ніби перестиглі яблука, по небу прокотився 

невидимий гуркіт і впав десь поблизу, за лісом… (В. Дрозд); г) Колись, 

давненько, вже поїхав я, навесні, до одного доброго приятеля (Остап 

Вишня). 

  

246. Укажіть, у якому реченні правильно розставлено розділові знаки: 

а) А тут, на горах, в вишині, провалля з скелями чорніють (Олександр Олесь); 

б) Маковей чекає від лейтенанта ще одного запитання; найголовнішого 

(О. Гончар); в) Мов сплів хтось літа бабиного ниті, і в’ється їх моток там: у 

блакиті (А. Кацнельсон); г) І сьогодні, – в цей вечір іскристий, не забуть мені 

слів тих твоїх (В. Сосюра). 

  

247. Укажіть, у якому реченні неправильно розставлено розділові знаки: 

а) Там, у верховітті, ходить зима, носить в синій пелені завірюху 

(Г. Тютюнник); б) Десь далеко, за темною смугою лісу, обізвався грім 

(С. Васильченко); в) Десь, за річкою, гув болотяний бугай (Григорій 

Тютюнник); г) Далеко за рікою блиснуло щось (М. Коцюбинський). 

  

248. На письмі звертання: 

а) можуть не виділятися розділовими знаками; б) виділяються тільки з одного 

боку комою; в) у середині речення виділяються з обох боків комами, у кінці 

речення – з одного, а на початку речення (залежно від інтонації) може бути 

кома або знак оклику; г) можуть виділятися будь-якими розділовими 

знаками. 

  

249. На письмі вигуки від звертання: 

а) ніколи не відокремлюються комами; б) завжди відокремлюються комами; 

в) відділяються комами (окрім о, ой та гей); г) відділяються комами. 

  

250. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні звертань? 

а) Мій болю, я вже посивів, А ти ще не переболів… (Д. Павличко); б) Важко 

було, люди і вам зі мною, і мені між вас (Л. Костенко); в) Прощай, моє літо 
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гречане, достоялось ти, дозвучало, дозріло – до насінини (І. Жиленко); г) А чи 

всі тебе люди чули І боялись, сива зозуле?! (Р. Лубківський). 

  

251. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні звертань? 

а) Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, Опустіться тихі зорі синові під 

вії (В. Симоненко); б) Ясени, ясени, Наді мною шумлять ваші крони, І, неначе 

літа, Жовте листя за вітром зліта (М. Ткач); в) Яблунева осене, Чом ти в 

травах росишся?  Де ж ти щастя, осене, роздаєш? (С. Пушик);г) О боже духів 

і живої плоті! Я вперше усміхаюся, прости (Л. Костенко). 

  

252. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні звертань? 

а) Я хочу знати, любиш ти мене, чи це вже сон, який уже не сниться? Моєї 

долі пекло потайне, моя сама від себе таємниця! (Л. Костенко); б) Калино 

моя, Україно! Рука грози сваволить в гілках твоїх – струнах (І. Жиленко); в) І 

хмари цвітуть, і гудуть молоді дощі, і я достигаю в долоні твоїй зеленій, 

калино моя, Україно… (І. Жиленко); г) Я для тебе горів Український народе, 

Тільки, мабуть, Не дуже яскраво Горів (В. Симоненко). 

  

253. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні звертань? 

а) О ноче! Ти чуєш, як стогне Жадана моя тишина (Є. Плужник);  б) Люди! 

Був же такий звичай?! (Л. Костенко); в) Постріл! Гей, стріло, не промахнися, 

Подруго моя, не підведи! (Р. Лубківський); г) О, мово ночі колискова! 

Прийми мій радісний привіт (Олександр Олесь). 

  

254. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні звертань? 

а) Ой, ви, ночі, милі ночі України! (Б. Олійник); б) О ноче! А хто ж тому 

винний, Що ближче, ніж вічність, – куліш, І мрія буває – двогривенний? Чого 

ж ти мовчиш? (Є. Плужник); в) Гей, хлопці, несіть сюди дрова, будемо ватру 

палити (Г. Осика); г) Тривожне, засни непробудно! (П. Воронько). 

  

255. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні звертань? 

а) Здрастуй, здрастуй, моя жоржино, і вербове моє село! (М. Вінграновський); 

б) До зустрічі, гори і ріки! (І. Жиленко); в) О Господи, спаси нас од лукавого! 

(Л. Костенко); г) Ти – давно вже земля… О пречисті сліди! (Р. Лубківський). 

  

256. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні звертань? 

а) Як тебе не любити, Києве, мій! (Д. Луценко); б) Упаду я зорею, Мій вічний 

народе, На трагічний і довгий Чумацький твій шлях (В. Симоненко); в) На 

добраніч, втрачена любове! Я твій сон уже не вбережу… (Т. Коломієць); 

г) Прощай, прощай, чужа мені людино! Ще не було ріднішого, як ти 

(Л. Костенко). 

  

257. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні звертань? 
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а) Прощай Іване, найвірніший друже, шляхетна іскро вічного 

вогню! (Л. Костенко); б) Де волошки твої – Твої очі, мамо? (Р. Лубківський); 

в) В краю придніпровськім ми стрілись з тобою, Веселко моя 

золота (А. Малишко); г) Спи, мій малесенький, спи, мій синок… Я розкажу 

тобі безліч казок! (Олександр Олесь). 

  

258. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні звертань? 

а) Гриміть, потоки, летіть у гори, несіть долинам пісні весняні… (Олександр 

Олесь); б) Ой ти дівчино, з горіха зерня чом твоє серденько – колюче терня? 

(І. Франко); в) Гей, Орфею, небораче! Де ти змандрував від нас? (Леся 

Українка); г) Які врятують тебе гуси, о найнещасніший народ, що, 

переживши такі струси, не пережив своїх глупот?! (Л. Костенко). 

  

259. Укажіть, у якому з наведених речень правильно розставлено розділові 

знаки: 

а) Я тебе, вірная, – аж до хатиноньки сам на руках однесу (М. Старицький); 

б) О друже мій! Останні трачу сили, в країні тій уявній живучи… 

(Є. Плужник); в) О яблуневий ніжний квіт –! весняних вечорів зітхання, коли 

весь світ мов мерехтить в прибої щастя і кохання! (Р. Братунь); г) Здавалося, 

б що простіше: життя як одна з форм особистого вдосконалення (Є. Баран). 

  

250. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку? 

а) Ні вража лють, ні лжа, ні спроба збройна Мене не відвернули від мети 

(М. Бажан); б) Я єсть Людина, в боротьбі зміцніла, В труді завзята, в 

творчості жива... (М. Бажан); в) Уклін земний, працівникам землі! Вам, сіячі, 

плугатарі, – спасибі! (М. Рильський); г) Примкнути повіки, важкі від безсоння 

і втоми... Нікому не скаржитись (Н. Стефурак). 

  

251. Знайдіть речення, у якому допущено пунктуаційну помилку: 

а) Широкий, Дніпре мій, з тобою ми в розлуці (А. Малишко); б) Повний сили, 

снаги і надій, Світлим скарбом щастя володій! (Л. Первомайський); 

в) Здрастуй, сонце, і здрастуй, вітре! Здрастуй, свіжосте нив! (В. Симоненко); 

г) Ще великий Микола Гоголь, наш славний земляк, захоплено говорив про 

мову нашого народу (І. Цюпа). 

  

252. Знайдіть речення, у якому допущено пунктуаційну помилку: 

а)Краю мій карпатський, світку мій чудесний дай тебе любити за високі 

весни... (П. Скунць); б) Неоспівана, сіроокая, через гори і сині ліси принеси 

мені в серці спокою і любов на уста принеси (В. Булаєнко); в) Можливо, 

дивно це комусь, що я, немов малий хлопчина, і досі спраглими очима на світ 

і на людей дивлюсь (А. Кацнельсон); г) Розкішні здорові тополі високо 

шуміли понад дахами, густі, аж чорні (М. Коцюбинський). 

  



140 

 

  

253. Вставні компоненти на письмі виділяються: 

а) комами; б) тире; в) дужками; г) крапкою з комою. 

  

254. У якому реченні допущена пунктуаційна помилка у виділенні вставних 

компонентів? 

а) Скромна праця моя – То не пишна окраса, Але в тому, їй-богу не бачу біди 

– Щось у мене було І від діда Тараса І від прадіда – 

Сковороди (В. Симоненко); б) Чесно кажучи, я закінчений брехун 

(А. Крижанівський); в) Тут, певно, буде затишніше і привітніше, веселіше 

(І. Чендей); г) Роби ревно й ходи певно (Нар. тв). 

  

255. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку у виділенні вставних 

компонентів? 

а) Той грім розбудив Україну, яка, здавалося, не прокинеться вже 

ніколи (В. Шкляр); б) Потім я бачив їх задумливі палеві голівки, срібно-чорні 

оченята – ластівки зігрівали гніздо здається не залишали його ні на мить 

(Василь Земляк); в) В уяві Микулка Недич бачить осокори зеленими, бо так 

йому здається краще, він саме хоче, щоб вони були не голі, а пишні, кучеряві, 

наряджені… (І. Чендей); г) Йому здавалося, що саме тоді чув би волю, що 

його політ обійняв би неосяжний простір, аж поки не прилетів би на саме 

море, про яке так цікаво розповідала на першому уроці після канікул Марта 

Федорівна… (І. Чендей). 

  

256. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку у виділенні вставних 

компонентів? 

а) Мабуть, так накреслено дороги Та стежки зазорені мої,  Щоб лягали вічно 

попід ноги З голубого міста на гаї! (О. Влизько); б) Їм, бач, заздрісно, що 

старший брат, ставши зятем владики, зараз же добув уряд ключника 

луцького, а через два роки став ще й городничик, і якщо бог прибавить віку 

владиці, то має надію добутись і староства або каштелянства; а Ян хоч і 

вихваляється, що ось мовляв його шваґер – писарем у королівській 

канцелярії, але той йому й досі не добув ніякого уряду (О. Левицький); в) Вже 

почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось… (Л. Костенко); 

г) Але ж у нас, посвідчить всяк, вони не скаржаться ні на що (Леся 

Українка).   

  

257. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку у виділенні вставних 

компонентів? 

а) Нелегко, кажуть, жити на дві хати. А ще нелегше – жить на дві душі 

(Л. Костенко); б) А хлібам колосистим здається немає кінця (Д. Луценко); 

в) Старожили кажуть, що зима буде лютою (З газ.); г) Так холодно, що вже 

мені здається немилим світ (С. Полин). 
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258. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку у виділенні вставних 

компонентів? 

а) То, може, вітер шарудить афішами, як чорний лебідь, скрикнув 

пароплав… (Р. Лубківський); б) А може, просто скрипнула галузка, А може, 

просто звіялась пелюстка Біля твого відкритого вікна (Р. Лубківський); 

в) Туман йде через ліс, а може цар Едіп? (Є. Гуцало); г) Людина не може 

вбити слово, та слово може ранити людину (Н. Римарчук). 

  

259. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку у виділенні вставних 

компонентів? 

а) Чи замалу, чи може, завелику одежу матимуть думки мої? (Д. Павличко); б) 

Хруснули гілки, але, здавалось, зашумів весь ліс (В. Винниченко); в) А яке ми 

маємо право руйнувати, наприклад, качині гнізда? (Остап Вишня); 

г) Більшість порід свійських качок, наприклад пекінська, дзеркальна, 

українська і біла московська, виведені людиною цілком цілеспрямовано (З 

енцикл.). 

  

260. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку у виділенні вставних 

компонентів? 

а) Вітер, здавалось, дужчав, принаймні очерет шумів так, що заглушив навіть 

думки (М. Коцюбинський); б) Ви забуваєте другу любов поетів, наприклад 

любов Данте до Беатріче, се я власне таку мала на думці (Леся Українка); 

в) А втім, хто його знає – ніхто не віда, як хто обіда (Панас Мирний); г) Але 

по-моєму, важко допомогти їм тепер (І. Франко). 

  

261. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку у виділенні вставних 

компонентів? 

а) До речі, американські військові кораблі можна зустріти в усіх 

африканських портах (Р. Іваничук); б) Може, десь там, в часах потомних, 

хтось колись пригадає і тихо мене позове (Л. Костенко); в) Злість, кажуть, 

сатані сестриця (І. Котляревський) г) Хата допотопна, вікна покосились, а 

віконниці проте новісінькі, голубі (О. Гончар). 

  

262. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку у виділенні вставних 

компонентів? 

а) Як не гуляла війна, проте не все ще спалила (О. Гончар); б) Так-от:, по-

перше, я не пан тобі, Захарку… (П. Тичина); в) Однак не поспішаймо з 

висновками (З газ.); г) Мені, однак, не хочеться тікати, бо ж не втечеш від 

себе нікуди (О. Лукінов). 

  

263. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку у виділенні вставних 

компонентів? 
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а) Колись отак, розказує легенда, хустиною святая Вероніка зібрать хотіла 

сльози й піт Христа, та на хустині замість поту й сліз зостався образ у вінці 

терновім (Леся Українка); б) Щастя, кажуть люди – перелітна птаха (Панас 

Мирний); в) Шельменко-Денщик, казав Григір Тютюнник, може бути героєм 

твору, але не героєм народу (А. Шевченко); г) Чужа душа, давно сказали, 

повита тьмою для усіх (В. Сосюра). 

   

264. На письмі вставлені конструкції виділяються: 

а) парними знаками: комами, дужками, тире; б) непарними знаками: комами, 

дужками, тире; в) тільки за допомогою дужок або ком; г) тільки за 

допомогою тире або ком. 

  

265. Перед видільним знаком безпосередньо після вставленої конструкції: 

а) може бути крапка, три крапки, знак оклику, знак питання, закриті лапки; 

б) можуть бути будь-які розділові знаки; в) не можна ставити інші розділові 

знаки; г) обов’язково має бути крапка. 

  

266. Безпосередньо після видільного знака, який розташований після 

вставленої конструкції: 

а) не можна ставити інші розділові знаки; б) може бути тільки знак оклику; в) 

можуть бути інші розділові знаки; г) обов’язково має бути крапка. 

  

267. Вставлена конструкція виділяється комами тоді, коли: 

а) вона вимовляється майже таким самим тоном, що і все речення; б) вона 

вимовляється пониженим тоном; в) вона вимовляється підвищеним тоном; 

г) вона виражена однорідними членами речення. 

  

268. Вставлена конструкція виділяється з обох боків тире тоді, коли: 

а) вона вимовляється майже таким самим тоном, що і все речення; б) вона 

вимовляється пониженим тоном; в) вона вимовляється підвищеним тоном; 

г) вона виражена однорідними членами речення. 

  

269. Вставлена конструкція виділяється дужками тоді, коли: 

а) вона вимовляється майже таким самим тоном, що і все речення; б) вона 

вимовляється пониженим тоном; в) вона вимовляється підвищеним тоном; 

г) вона виражена однорідними членами речення. 

  

270. Враховуючи інтонацію, визначте, у якому варіанті вставлена 

конструкція повинна виділятися комами: 

а) Застеля туманом очі очі повні зоряниць, і збагнути серце хоче таємницю 

таємниць (М. Драй-Хмара) (вставлений компонент вимовляється пониженим 

тоном); б) Бійці, що оточували політрука їх було чоловік з десять, всі були 

незнайомі Богданові (О. Гончар) (вставлений компонент вимовляється 
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підвищеним тоном); в) І золотої, й дорогої, мені щоб знали ви не жаль моєї 

долі молодої… (Т. Шевченко) (вставлений компонент вимовляється майже 

таким самим тоном, що й усе речення); г) Ховаюся від туги у віршах так 

повертаються додому, коли на все уже немає ради (Н. Кіт) (вставлений 

компонент вимовляється пониженим тоном). 

  

271. Враховуючи інтонацію, визначте, у якому варіанті вставлена 

конструкція повинна виділятися комами: 

а) Пролетіли де ж їх втримати? літа (А. Малишко) (вставлений компонент 

вимовляється підвищеним тоном); б) Та берізка вітер знає дубу віти 

простягає за дорогу і увись, та не може дотягтись (В. Сосюра) (вставлений 

компонент вимовляється майже таким самим тоном, що й усе речення); 

в) Ота зоря – вістунка твого шляху, хреста і долі, ніби вічна мати, вивищена 

до неба од землі на відстань справедливості… (В. Стус) (вставлений 

компонент вимовляється пониженим тоном); г) …Деколи а саме – за 

стояння дня, як прикордонного стовпа з літечка, знеможеного явно, 

скручує спіралі листопад… (Б. Нечерда) (вставлений компонент 

вимовляється пониженим тоном). 

  

272. Враховуючи інтонацію, визначте, у якому варіанті вставлена 

конструкція повинна виділятися з обох боків тире: 

а) Не кожна дитина має таке велике щастя гуляти собі в бабусинім домі 

недалеко від Облазу, де Аріадник курить вечорами люльку або, може, це ті 

рясні акації куряться запахом?, качатися на Перцевім полі… (Віра Вовк) 

(вставлений компонент вимовляється пониженим тоном); б) Кооператор один 

знайомий Сірий костюм, рукавички, бриль Говорив мені: – Вам двадцять 

сьомий, А ви й досі ще гниль! (Є. Плужник) (вставлений компонент 

вимовляється пониженим тоном); в) На заході жевріло конало небо (Микола 

Хвильовий) (вставлений компонент вимовляється пониженим тоном); г) Аж 

тут  і де то взявся він, звідкіль? загув над квіткою кудлатий джміль і 

примостився їй між пелюсток (І. Вирган) (вставлений компонент 

вимовляється підвищеним тоном). 

  

273. Враховуючи інтонацію, визначте, у якому варіанті вставлена 

конструкція повинна виділятися з обох боків тире: 

а) Наступного дня одна половина Богданівки вийшла вудити рибу навіть ті, 

хто не знав, як насадити черв’яка на гачок та як закидати вудку, щоб не 

зачепити за власне вухо, а друга чигала біля садиби Тонкопрядів 

(В. Яворівський) (вставлений компонент вимовляється пониженим тоном); 

б) Свистить вітер у вухах. Гніда кобила запінилась, важко дихає на 

дерева… Невже наздоженуть? (Микола Хвильовий) (вставлений компонент 

вимовляється пониженим тоном); в) Чапля може, то була лелека потонула у 

тиші багряній (М. Йогансен) (вставлений компонент вимовляється 
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підвищеним тоном); г) Коли Сашко думав про матір а він тепер думав про 

неї майже постійно він ніби стояв на гарячому пружному вітрі (В. Дрозд) 

(вставлений компонент вимовляється майже таким самим тоном, що й усе 

речення). 

274. Враховуючи інтонацію, визначте, у якому варіанті вставлена 

конструкція повинна виділятися дужками: 

а) Степ простелявся перед ним, як чарівна долина, на якій пахне трава, 

пахнуть квіти, навіть сонце пахне, як жовтий віск ось візьміть лишень 

потримайте на сонці руку й понюхайте її (Ю. Яновський) (вставлений 

компонент вимовляється пониженим тоном); б) Одна дочка Катрею 

звали вже дівчина доросла (Марко Вовчок) (вставлений компонент 

вимовляється підвищеним тоном); в) Та й поставив її проти місяця місяць 

ясно світив та й дивиться їй в обличчя, не пуска (Б. Грінченко) (вставлений 

компонент вимовляється підвищеним тоном); г) А в серці почував 

він прокидалось щось невідоме, чудне (Панас Мирний) (вставлений 

компонент вимовляється підвищеним тоном). 

  

275. Враховуючи інтонацію, визначте, у якому варіанті вставлена 

конструкція повинна виділятися дужками: 

а) Іван тепер це вже був Іван Микитович змужнів, постаршав (І. Сенченко) 

(вставлений компонент вимовляється підвищеним тоном); б) Я з батьком ще 

малий у вітряному лісі ішов стежиною… (М. Рильський) (вставлений 

компонент вимовляється підвищеним тоном); в) Ви, напевно, зустрічали 

репродукцію одної американської картини прізвище маляра забув, що 

зветься “Дівчина Золотого Заходу” (Л. Мосендз) (вставлений компонент 

вимовляється пониженим тоном); г) Климко став навколішки, припав до 

води холодна та добра! тоді вмився і втерся галстуком од матроски 

(Г. Тютюнник) (вставлений компонент вимовляється підвищеним тоном). 

  

276. У якому варіанті правильно розставлено розділові знаки при вставлених 

конструкціях? 

а) …Дарочка кілька разів поривалася, щоб матері повинитися, – несила ж 

таїтися! – як мати її перебивала… (Д. Гуменна); б) Дниною ясною Маленьке 

серце – не доглянув я, – Розквітло квіткою вогняною! – Червоний спів. 

Черлена тінь. Буремний бунт палахкотінь. Помірно стишена багрянь. 

Промінна гра. Пломінна грань.) (Р. Лубківський); в) Привчений до великих 

масштабів мислення, розум (навіть у період свого виснаження.) побільшував 

трагізм душі до вселенських розмірів (В. Яворівський); г) Був це хлопчик 

лагідний і тихий, Як сосновий у безвітря ліс… (Для якоїсь радості і втіхи 

Кожний з нас у дні прийшов і ріс. (Є. Плужник). 

  

277. У якому варіанті правильно розставлено розділові знаки при вставлених 

конструкціях? 
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а) В монастирях, фортецях і столицях, в глухих палацах, схожих на тюрму, 

якщо він лицар – о, якщо він лицар!: вона троянду кидала йому 

(Л. Костенко); б) У смагло-золотій долоньці Під вечір – диво з див! – 

Тендітний квіт, немов на сонці, Пелюстки розпустив!.. (Р. Лубківський); в) А 

я тобі кажу: вдягнись тепліше: (Вже холодком кохання осінь дише) 

(Г. Турелик); г) І тоді говоритиму я (Ой ти, доле моя!,) – так приблизно: – Не 

дивіться на нас так грізно! (Є. Плужник). 

  

278. У якому варіанті правильно розставлено розділові знаки при вставлених 

конструкціях? 

а) Згадались мимохіть Тамті криваві листопади. Як падали між ржавих трав 

На чорну землю – “добре, сину!”, Як вітер пестив і чесав На мертвих головах 

чуприну (Є. Маланюк); б) В українських народних піснях терен здебільшого 

згадується як символ неприступності дівочого серця (“…чом твоє серденько 

– колюче терня”)… (Г. Смик); в) Понесем же, серце, голі й босі На одчай 

голівоньку свою!.. – …Скоро, скоро прийде злота осінь І повисне тишею в 

гаю…) (О. Влизько); г) У вдячність за багатство тих двох років, що вона 

подарувала мені – напевно, несвідомо, але хай!), я подарував читачам спомин 

про неї (Л. Мосендз). 

  

279. У якому варіанті правильно розставлено розділові знаки при вставлених 

конструкціях? 

а) Пластмасові черешні на вітрині – це образок поезій наших нині. (Не всіх, 

на щастя). (Д. Павличко) б) Ти не кажи “пусте”, болюче це людині! –, що гине 

десь поет далеко, на чужині (М. Тарновський) в) Григорій умів слухати, 

цінував почуте – (“Ні! Ти тільки послухай. Цей народ геніальний!”), – та й 

сам під настрій не проти був розіграти когось, як і його дядьки 

(Г. Тютюнник); г) Хоча десь має рацію і Євген Маланюк, коли пише: “Ані 

Юрій Липа, ані Максим Грива, ані Оксана Лятуринська (пластик, емальєр!) –, 

ані з молодих – Олег Ольжич чи Микола Чирський – “уродженими” не були, 

як і Мосендз”. Всі вони пішли в літературу тільки тому, що серед 

безвихідності – то був, може, єдиний вихід для ведення перерваної війни” 

(П. Іванишин). 

  

  

280. На письмі внесені слова-речення та вигуки: 

а) можуть не виділятися розділовими знаками; б) виділяються комами або 

тире (у середині іншого речення, якщо при них є знак оклику); 

в) виділяються тільки комами; г) можуть виділятися будь-якими розділовими 

знаками. 

  

281. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні слів-

речень або вигуків? 
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а) А після тих проклятих вечорниць пройшло два дні, вже добре споночіло, 

аж Боже мій! – заходить в хату Гриць (Л. Костенко); б) Ах, ця осінь! Це з 

нею постійно так: Стисне серце в малий кавалок… (Є. Плужник); в) Так, ти 

стаєш мені на дорозі і уважаєш, що маєш на мене право (М. Коцюбинський); 

г) Ну, закохатися я, звичайно, не проти (Ю. Винничук). 

  

282. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні слів-

речень або вигуків? 

а) До шибениці?! Боже! Везуть людину чи від неї тінь? (Л. Костенко); 

б) Зрозумійте ж, що має рацію Зараз бути лиш той, Хто кохає кооперацію 

Або має авто! О! (Є. Плужник); в) Так нащо тоді повертатися, нащо мучити 

себе? (С. Полин); г) Так були хвилі, коли вона була спосібна зробити щось 

велике, була нап’ята, мов лук, що має в далеку далечину пустити стрілу 

(О. Кобилянська). 

  

283. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні слів-

речень або вигуків? 

а) А зараз буде дощ! А буде дощ, авжеж! (О. Слоньовська); б) Отак! Та ви ж 

тут наче всі у ласці! (Леся Українка); б) Ні, буде холодно (В. Винниченко); 

в) О! Бачиш? Дощ весняний пішов (М. Качуренко); г) Ач 

вигадав! (І. Кочерга). 

  

284. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні слів-

речень або вигуків? 

а) Ой, у нас всі двірські кралі мало не мліють, коли його бачать 

(Ю. Винничук); б) Всі, у кого серце вірне сонцю нашої весни, сійте зерно – 

гей! – добірне в нерозмежовані лани (М. Рильський); в) Скажи мені будь 

ласка тату, чого ячмінь наш так поріс? (Є. Гребінка); г) Шопена вальс… Ну 

хто не грав його і хто не слухав (М. Рильський). 

  

285. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні слів-

речень або вигуків? 

а) Ох, якби він у ту хвилину підвів очі й сказав: “Моя люба, тікаймо звідси!” 

– побігла б із ним на край світу (Ю. Винничук); б) О люди, люди, свою душу 

не замикайте на замки! (П. Тичина); в) Земле рідна, о чим далі ти від мене, 

тим дорожча (Д. Павличко); г) Спросоння колосочки: Ой радуйся, Маріє! 

(П. Тичина). 

  

286. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні слів-

речень або вигуків? 

а) А квітка лебедіє: О згляньсь хоч ти, Маріє! (П. Тичина); б) “Боже, червоне 

волосся, – подумав він. – Як відьма… такого нема ні в однісінької дівчини в 

нашім селі…” (О. Кобилянська); в) А зелені ниви не бояться ні, їм потрібні 
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зливи, теплі та ясні (В. Васюк); г) Ха-ха!.. Ах ти, п’янюго, він був п’яний, 

як… і більш нічого… (М. Коцюбинський). 

  

287. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні слів-

речень або вигуків? 

а) Добре, він прийде… і більш нічого… ха-ха-ха!.. А про лист ні слова 

(М. Коцюбинський); б) Щоб добре жити, треба багато робити (Нар. тв.); 

в) Ох, гірка та невесела ти, наша доле! (Панас Мирний); г) О вже й горобці 

прилетіли до столу, – хіба я вас просив? (В. Яворівський). 

  

288. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні слів-

речень або вигуків? 

а) Зимові ночі красиві, так, заморожують кров у жилах (Г. Глозь); б) Ні, ні, я 

вам нічого не скажу! Уста мої скули кайдани… (Олександр Олесь); в) Ні… 

Ні… Нехай дзвенять пісні! (Д. Фальківський); г) Сад шумить, ой шумить мені 

сад… Не вернутись ніколи назад (В. Сосюра). 

  

289. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку у виділенні слів-

речень або вигуків? 

а) Дай Боже помудріти тому, хто вважає себе мудрим (Б. Смоляк); б) Весна, 

приходь! Та швидше, гей! (В. Сосюра); в) Ніч яка, Господи, місячна, 

зоряна! (М. Старицький); г) Без серця – так!, бувають люди. Народ без серця 

не бува (М. Гірник). 

 

290. Між частинами складносурядного речення можуть бути такі розділові 

знаки: 

а) тільки кома; б) тільки кома або крапка з комою; в) тільки кома чи тире; 

г) кома, крапка з комою, тире. 

  

291. У реченні Злітає листя із дібров, і материнка відцвітає (В. Грінчак) 

кома стоїть, бо: 

а) частини складносурядного речення виражають послідовність подій і не 

мають спільного компонента; б) частини складносурядного речення 

виражають протиставлення; в) частини складносурядного речення 

виражають одночасність подій і не мають спільного компонента; г) частини 

складносурядного речення виражають черговість подій. 

  

292. У реченні Я одводжу очі, а ти у вічі дивишся мені (Л. Костенко) кома 

стоїть, бо: 

а) частини складносурядного речення виражають протиставні відношення і 

поєднані сполучником а; б) частини складносурядного речення виражають 

зіставлення; в) частини складносурядного речення з’єднані сполучником 
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підрядності а і не мають спільного слова; г) частини складносурядного 

речення виражають послідовність подій. 

  

293. У реченні То шурхне щось ізбоку, то захитається береза, то щось 

гукне (Марко Вовчок) вживаємо коми, бо: 

а) частини складносурядного речення виражають чергування подій; 

б) частини складносурядного речення виражають послідовність подій; 

в) частини складносурядного речення з’єднані парним сполучником то … 

то і не мають спільного компонента; г) частини складносурядного речення 

виражають одночасність подій. 

  

294. У реченні Знов ті самі вулиці незрячі і замету хвиля 

снігова (Л. Костенко) кому не ставимо, бо: 

а) частини складносурядного речення з’єднані сполучником і; б) частини 

складносурядного речення виражають послідовність подій; в) частини 

складносурядного речення з’єднані сполучником і та мають спільний 

компонент знов; г) частини складносурядного речення з’єднані 

сполучником і та не мають спільних компонентів. 

  

295. У реченні Можливо, білка спалахне між віття та вивільга між 

віття заблищить (Є. Гуцало) кому не ставимо, бо: 

а) частини складносурядного речення з’єднані сполучником та; б) частини 

складносурядного речення виражають послідовність подій; в) частини 

складносурядного речення з’єднані сполучником та і мають спільний 

компонент можливо; г) частини складносурядного речення з’єднані 

сполучником та і не мають спільних слів. 

  

296. У реченні Скоро й павутини на бабине літо не стане, і щедра рука 

жовтня зомліє (О. Сизоненко) кому ставимо, бо: 

а) частини складносурядного речення з’єднані сполучником і; б) частини 

складносурядного речення з’єднані сполучником й та не мають спільних 

компонентів; в) частини складносурядного речення з’єднані сполучником і та 

мають спільний компонент скоро; г) частини складносурядного речення, 

маючи спільний компонент, з’єднані повторюваним сполучником і(й). 

  

297. У реченні Хто ж дочекається в новому році жнив і хто привезе на 

вітряк зерно? (М. Стельмах) кому не ставимо, бо: 

а) частини складносурядного речення з’єднані сполучником і; б) частини 

складносурядного речення виражають послідовність подій; в) частини 

складносурядного речення з’єднані протиставним сполучником і та мають 

спільне слово хто; г) частини складносурядного речення є частинами-

еквівалентами питального речення. 

  



149 

 

298. У реченні І де вони переймали пісні, і хто їх учив? (М. Стельмах) кому 

ставимо, бо: 

а) частини складносурядного речення (незважаючи на те, що вони є 

еквівалентами питального речення) з’єднані повторюваним сполучником і; 

б) частини складносурядного речення виражають послідовність подій; 

в) частини складносурядного речення мають спільне слово і; г) частини 

складносурядного речення є частинами-еквівалентами питального речення. 

  

299. У реченні Хай дружби непогасної крило гірке від тебе відганяє зло і 

хай у час останній свій про сина спокійно я подумаю: 

людина  (М. Рильський) кому не ставимо, бо: 

а) частини складносурядного речення з’єднані сполучником і; б) частини 

складносурядного речення виражають послідовність подій; в) частини 

складносурядного речення з’єднані зіставним сполучником і та мають 

спільне слово хай; г) частини складносурядного речення є частинами-

еквівалентами спонукального речення. 

  

300. У реченні Як багато було сподівань і як мало було щастя на 

землі! (М. Стельмах) кому не ставимо, бо: 

а) частини складносурядного речення з’єднані сполучником і; б) частини 

складносурядного речення виражають послідовність подій; в) частини 

складносурядного речення є частинами-еквівалентами окличного речення; 

г) частини складносурядного речення з’єднані сполучником і та мають 

спільне слово як. 

301. У реченні Встала й весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її 

рястом, барвінком укрила; і на полі жайворонок, соловейко в гаї землю, 

убрану весною, вранці зустрічають (Т. Шевченко) ставимо крапку з комою, 

бо: 

а) частини складносурядного речення дуже поширені й мають усередині 

розділові знаки; б) автор хоче насамперед підкреслити самостійність частин 

складносурядного речення; в) частини складносурядного речення виражають 

одночасність подій; г) частини складносурядного речення виражають 

послідовність подій. 

  

302. У реченні Ось помандрують аж за синє море над смутком сіл високі 

журавлі; і хтось останній на полі дооре вузеньку смужку вогкої 

землі (Є. Плужник) ставимо крапку з комою, бо: 

а) частини складносурядного речення дуже поширені й мають усередині 

розділові знаки; б) автор хоче підкреслити самостійність частин 

складносурядного речення; в) частини складносурядного речення виражають 

одночасність подій; г) частини складносурядного речення виражають 

послідовність подій. 
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303. У реченні Пішов у смерть – і повернувся в думі (Л. Костенко) тире 

стоїть, бо: 

а) частини складносурядного речення з’єднані зіставним сполучником і; 

б) частини складносурядного речення виражають послідовність подій; 

в) друга частина виражає наслідок того, про що йшлося в першій частині 

складносурядного речення; г) друга частина складносурядного речення 

виражає швидку зміну подій. 

  

304. У реченні Іще одна коротка мить – і не знайти мене у 

полі (Л. Талалай) тире стоїть, бо: 

а) частини складносурядного речення з’єднані протиставним сполучником і; 

б) частини складносурядного речення виражають послідовність подій; 

в) друга частина виражає наслідок того, про що йшлося в першій частині 

складносурядного речення; г) друга частина складносурядного речення 

виражає швидку зміну подій. 

  

305. У реченні Душа рвонулась – і застрягла в ґратах (Л. Костенко) тире 

стоїть, бо: 

а) частини складносурядного речення з’єднані наслідковим сполучником і; 

б) частини складносурядного речення виражають послідовність подій; 

в) друга частина виражає наслідок того, про що йшлося в першій частині 

складносурядного речення; г) друга частина складносурядного речення 

виражає швидку зміну подій. 

  

306. У реченні Почалася у сонця безсонниця – І подовшали раптом 

дні (В. Симоненко) тире стоїть, бо: 

а) частини складносурядного речення з’єднані наслідковим сполучником і; 

б) частини складносурядного речення виражають послідовність подій; 

в) друга частина виражає наслідок того, про що йшлося в першій частині 

складносурядного речення; г) друга частина складносурядного речення 

виражає швидку зміну подій. 

  

307. У реченні Минає усе – і ніщо не минає (Г. Коваль) тире стоїть, бо: 

а) частини складносурядного речення з’єднані сполучником і; б) друга 

частина складносурядного речення виражає різке протиставлення; в) друга 

частина виражає наслідок того, про що йшлося в першій частині 

складносурядного речення; г) друга частина складносурядного речення 

виражає швидку зміну подій. 

  

308. У реченні Пісень немає – і мене нема (Л. Костенко) тире стоїть, бо: 

а) частини складносурядного речення з’єднані сполучником і; б) частини 

складносурядного речення виражають послідовність подій; в) друга частина 

виражає наслідок того, про що йшлося в першій частині складносурядного 
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речення; г) друга частина складносурядного речення виражає швидку зміну 

подій. 

  

309. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку між частинами 

складносурядного речення? 

а) Десь коні ржуть, і глухо грають сурми (Л. Костенко); б) Упало груддя на 

труну із рук, І мальви мруть на безпорадній скрині, І я уже нікому не онук – 

Ні хатці цій, ні стежці, ні хмарині (П. Вольвач); в) Наближався вечір, і сонце 

спускалось до обрію (М. Чернявський); г) Ударив грім – і зразу шкереберть 

пішло життя (В. Стус). 

  

310. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку між сурядними 

частинами речення? 

а) Тим часом гінець доганяє світання і клаптями ночі доточує дні 

(Л. Костенко); б) Шуми клубочаться вдалечині і ніч нерухомо звисає з 

верховіття дерев, мов прозорі грона загусклого повітря (В. Підмогильний); 

в) Ще холодом закуто віти клена й заметами занесено кущі (В. Герасимчук); 

г) Правда, підборіддя її дуже виткнулось уперед і ніс насунувся на самі губи 

(Панас Мирний). 

  

311. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку між частинами 

складносурядного речення? 

а) Над потемнілим ставом серпнева ніч розвісила туман, щоб наші 

козаченьки засвіт встали і в тумані проґавив їх султан (В. Гужва); б) Надіє! 

Надіє!.. О хто тебе ніжно на грудях не грів, і хто за тобою орлом не летів? 

(Олександр Олесь); в) Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе! 

(М. Рильський); г) І в них було кохання, як у мене, і від любові тьмарився їм 

світ (Л. Костенко). 

  

312. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку між сурядними 

частинами речення? 

а) Якась Горгона зиркнула – і ось я скам’яніла (Л. Гнатюк); б) І стеляться 

обрії милі, І вечір в ясній далині, І карії очі, і рученьки білі Ночами насняться 

мені (А. Малишко); в) Пташата півоній на стеблах – важкі, як журба, А 

спогаду крапля ще важча – на віях не втримати (Б. Стельмах); г) Сіножаті 

скосяться І пшениця вижнеться, Листячком засипляться всі сади (С. Пушик). 

  

313. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку між частинами 

складносурядного речення? 

а) І смеркає і світає… (Т. Шевченко); б) В кущах лящить-співає соловій, А на 

шляху, немов казковий змій, На зсипище сільське ватага суне (М. Зеров); 

в) Ну що ж, про вдячність забувають люди, Душа сліпа у щасті, а проте Вони 

– прозріють, але пізно буде: Черешня всохне, мати – одцвіте (М. Луків); г) І 
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хмари цвітуть, і гудуть молоді дощі, і я достигаю в долоні твоїй зеленій, 

калино моя, Україно (І. Жиленко). 

  

314. Між частинами складнопідрядного речення ставимо: 

а) тільки кому; б) кому, іноді тире чи двокрапку; в) кому, іноді тире; г) кому, 

іноді двокрапку. 

  

315. У реченні І той любов’ю повниться до світу, хто рідну землю має під 

ногами (М. Вінграновський) кома ставиться, бо: 

а) нею відокремлюється підрядна частина, яка стоїть у середині головної; 

б) нею відокремлюється підрядна частина, яка стоїть після головної; в) нею 

відокремлюється підрядна частина, яка стоїть перед головною; г) є 

сполучник підрядності хто. 

  

316. У реченні А доки є пісня, нікому не вдасться захмарити небо моєї 

душі (Т. Севернюк) кома ставиться, бо: 

а) нею відокремлюється підрядна частина, яка стоїть усередині головної; 

б) нею відокремлюється підрядна частина, яка стоїть після головної; в) нею 

відокремлюється підрядна частина, яка стоїть перед головною; г) є 

сполучник підрядності доки. 

  

317. У реченні Усміх на її устах, що появлявся лиш рідко, був немов навіки 

затемнений смутком (О. Кобилянська) коми ставимо, бо: 

а) є сполучник підрядності що; б) підрядна частина стоїть після головної; 

в) підрядна частина стоїть перед головною; г) підрядна частина стоїть у 

середині головної. 

  

318. У реченні Не питають, чи швидко зроблено, а питають як (Нар. тв.) 

кома перед словом як не ставиться, бо: 

а) підрядна частина складається з одного слова як; б) підрядна частина стоїть 

після головної; в) підрядна частина стоїть перед головною; г) як виступає 

другорядним членом речення. 

  

319. У реченні Не відчиняй дверей, як не знаєш кому (Нар. тв.)кома перед 

словом кому не ставиться, бо: 

а) підрядна частина складається тільки з одного сполучного слова кому; 

б) підрядна частина стоїть після головної; в) підрядна частина стоїть перед 

головною; г) кому виступає другорядним членом речення. 

  

320. У реченні Прийшов хтось, узяв щось, пішов кудись, а я за ним, та не 

знаю, за ким (Нар. тв.)кома перед за ким ставиться, бо: 
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а) за ким виступає другорядним членом речення; б) підрядна частина стоїть 

після головної; в) підрядна частина стоїть перед головною; г) у підрядній 

частині при сполучному слові (ким) є інше слово (за); 

  

321. У реченні Я прокинувся через те, що поїзд сіпонув і раптом пішов 

швидше (Ю. Смолич) кома перед словом через не ставиться, бо: 

а) підрядна частина стоїть після головної і приєднується до неї складеним 

сполучником через те що; кома ставиться один раз (або перед складеним 

сполучником, або в середині його) залежно від змісту речення та інтонації; 

б) підрядна частина стоїть перед головною і приєднується до неї складеним 

сполучником через те що; тоді кома ставиться один раз (або перед 

сполучником, або в середині його) залежно від змісту речення та інтонації; 

в) підрядна частина стоїть після головної і приєднується до неї складеним 

сполучником через те що; тоді кома ставиться тільки один раз в середині 

сполучника; г) підрядна частина стоїть після головної і приєднується до неї 

складеним сполучником через те що; тоді кома ставиться один раз тільки 

перед сполучником. 

  

322. У реченні Летимо, дарма що ноги міцно в’яже нам 

трава (А. Кичинський) кома перед словом що не ставиться, бо: 

а) підрядна частина стоїть перед головною і приєднується до неї складеним 

сполучником дарма що; тоді кома ставиться один раз (або перед 

сполучником, або в середині його) залежно від змісту речення та інтонації; 

б) підрядна частина стоїть після головної і приєднується до неї складеним 

сполучником дарма що; кома ставиться один раз (або перед складеним 

сполучником, або в середині його) залежно від змісту речення та інтонації; 

в) підрядна частина стоїть після головної і приєднується до неї складеним 

сполучником дарма що; тоді кома ставиться тільки один раз в середині 

сполучника; г) підрядна частина стоїть після головної і приєднується до неї 

складеним сполучником дарма що; тоді кома ставиться один раз тільки 

перед сполучником. 

  

323. У реченні Писав добре не коли від нього вимагали, а коли приходило 

натхнення перед словом не кому не ставимо, бо: 

а) перед підрядною частиною стоїть частка не; б) перед головною частиною 

стоїть частка не; б) частка не поєднує частини складного речення; г) це 

речення просте. 

  

324. У реченні Треба залишатися людиною і коли буває 

нестерпно (П. Кривоніс)перед словом і кому не ставимо, бо: 

а) це речення просте; б) перед головною частиною стоїть сполучник і; б) 

сполучник і стоїть перед обставиною часу; г) перед підрядною частиною 

стоїть частка і. 
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325. У реченні Де був пісок – там простяглися луки (Г. Кривда) ставимо 

тире, бо: 

а) іноді для інтонаційного виділення головного речення, що стоїть перед 

підрядним, використовують цей розділовий знак; б) іноді для інтонаційного 

виділення підрядного речення, що стоїть перед головним, використовують 

цей розділовий знак; в) іноді для інтонаційного виділення підрядного 

речення, що стоїть після головного, використовують цей розділовий знак; 

г) іноді для інтонаційного виділення головного речення, що стоїть після 

підрядного, використовують цей розділовий знак. 

  

326. У реченні А суддям я таку даю нагану: щоб наперед без відома мого не 

важились на страти самочинні… (Л. Костенко) стоїть двокрапка, бо: 

а) іноді для інтонаційного виділення головного речення, що стоїть перед 

підрядним, використовують цей розділовий знак; б) у головній частині є 

слово, що потребує роз’яснення, є відповідна інтонація, тому перед 

підрядною частиною іноді ставлять цей розділовий знак; в) у підрядній 

частині є слово, що потребує роз’яснення, є відповідна інтонація, тому перед 

головною частиною іноді ставлять цей розділовий знак; г) є складнопідрядне 

речення з підрядним означальним. 

  

327. Визначте, у якому варіанті допущено пунктуаційну помилку: 

а) Дід говорить, що так співають лебедині крила (М. Стельмах); б) Я не 

прийду і коли навіть дуже будеш чекати (Н. Вінтоняк); в) Щоб мову свою 

рідну їх діти не забули, їм літери виводять вірменки на піску (Л. Костенко); 

г)Віщу таїну спізнати серцем, духу не згубивши, і кров, що рветься з 

голосних аорт погамувати… (В. Стус). 

  

328. Визначте, у якому варіанті допущено пунктуаційну помилку: 

а) Почалися дощі не коли ще можна було врятувати врожай, а коли поле вже 

стояло мертвою пусткою (В. Смоляк); б) Він ніяк не міг пригадати ні хто його 

батьки, ні де його оселя (З газ.); в) Думав обізватися, спитати хто (Григір 

Тютюнник); г) Думав обізватися, спитати хто такий. 

  

329. Визначте, у якому варіанті допущено пунктуаційну помилку: 

а) Листя горобини з зеленого стало жовтим, а подекуди і червоним, так що 

його важко було відрізнити від ягід (В. Гжицький); б) Перш, ніж зануритись 

у поезію Томаза Чиладзе, потрібно в самому собі створити клімат 

замисленості… (П. Мовчан); в) Де був окоп – там колосіння нив 

(Г. Кривда); г) Він знав одне: що десь там за лиманом тече ріка велика 

Борисфен (Л. Костенко). 
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330. У складнопідрядному реченні з кількома підрядними ставимо: 

а) тільки кому; б) насамперед кому, іноді крапку з комою, тире чи двокрапку; 

в) кому, іноді тире; г) кому, іноді двокрапку. 

  

331. У реченні Коли чую слово “Батьківщина”, то відразу бачаться мені 

вулиця у вишнях і хатинах, де герань у кожному вікні (Н. Коломієць) коми 

ставимо, бо: 

а) між частинами складнопідрядних речень з кількома підрядними зазвичай 

ставимо коми; б) між частинами складнопідрядних речень з кількома 

підрядними завжди ставимо коми; в) підрядні частини розміщені поряд; 

г) підрядні частини розміщені між головною. 

  

332. У реченні Пожди, моє серце, пожди, допоки повстане 

руїна, допоки кайданів сліди не скине з душі Україна (Д. Павличко) перед 

підкресленим словом кому ставимо, бо: 

а) підрядні частини інколи відокремлюються; б) неоднорідні підрядні 

частини не поєднані сполучником; в) однорідні підрядні частини не поєднані 

сполучником сурядності; г) однорідні підрядні частини поєднані 

сполучником сурядності. 

  

333. У реченні Жити треба так, ніби тебе завжди бачать люди і твоє 

серце прозоре (О. Духнович) перед словом і кому не ставимо, бо: 

а) підрядні частини розміщені поряд; б) неоднорідні підрядні частини не 

поєднані сполучником; в) однорідні підрядні частини поєднані 

неповторюваним єднальним сполучником і; г) однорідні підрядні частини 

поєднані неповторюваним протиставним сполучником. 

  

334. У реченні То ж радійте листю опалому і холодній криці в ставку, 

хто провів парове опалення чи коханку знайшов палку (П.  Вольвач) перед 

словом чи кому не ставимо, бо: 

а) підрядні частини розміщені поряд; б) неоднорідні підрядні частини не 

поєднані сполучником; в) однорідні підрядні частини поєднані 

неповторюваним розділовим сполучником чи; г) однорідні підрядні частини 

поєднані неповторюваним протиставним сполучником. 

  

335. У реченні Діти так і не могли дізнатися ні хто він, ні де він живе, ні 

як його звали (О. Гончар) перед підкресленим словом кома не ставиться, бо: 

а) є однорідні підрядні частини, поєднані повторюваним сполучником ні; 

б) підрядні частини стоять після головного; в) між однорідними підрядними 

частинами, поєднаними повторюваним сполучником ні, кома ставиться, але 

перше підрядне від головного комою не відділяється; г) головна частина 

стоїть після підрядних. 
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336. У реченні Діти так і не могли дізнатися ні хто він, ні де він 

живе, ні як його звали (О. Гончар) перед підкресленими словами кома 

ставиться, бо: 

а) є однорідні підрядні частини, поєднані повторюваним сполучником ні; б) є 

неоднорідні підрядні частини, поєднані неповторюваним сполучником ні; 

в)  є неоднорідні підрядні частини, поєднані повторюваним сполучником ні; 

г) є однорідні підрядні частини, поєднані неповторюваним сполучником ні. 

  

У реченні Весняної ночі, як в небі високо Стоять білі хмароньки в крузі; 

Як вітер шепоче й зітхає глибоко У сонному темному лузі; Як тихо 

усюди, і в полі, і в хаті, Як співи затихнуть дівочі; Як втомиться мати 

співати дитяті Й закриє утомлені очі; Як сни золотії колишуть дитину 

І стелять їй мрії барвисті; Як сам соловейко малий на хвилину Замовкне 

в кубелечку в листі, - Тоді затремтять полохливо-швиденько Скрізь тіні 

химернії дрібні… (Леся Українка) ставимо крапку з комою, бо: 

а) є поширені однорідні підрядні частини, що мають свої розділові знаки і не 

з’єднані між собою сурядними сполучниками; б) є непоширені однорідні 

підрядні частини, що не мають своїх розділових знаків і не з’єднані між 

собою сурядними сполучниками; в) є поширені однорідні підрядні частини, 

що мають свої розділові знаки і з’єднані між собою сурядними 

сполучниками; г) є поширені неоднорідні підрядні частини, що мають свої 

розділові знаки і не з’єднані між собою сурядними сполучниками. 

  

337. У якому з наведених речень допущено пунктуаційну помилку? 

а) Кожний вистріл всередині нації є найліпшою музикою для серця ворога, є 

для нього більшою радістю, ніж власний цільний вистріл, бо то є завжди 

музика, якої диригентом  є він сам (О. Теліга); б) Живи для того, щоб в піснях 

відчути волю, щоб цвіт калини тобі снився крізь віки, щоб не шукав ти по 

чужих дорогах долю, щоб пив ти воду з чистої ріки (В. Стус); в) Хотіла б я 

піснею стати у сюю хвилину ясну, щоб вільно  по світу літати щоб вітер 

розносив луну (Леся Українка); г) Я люблю, коли в домі є діти і коли вночі 

вони сміються (М. Рильський). 

338. У якому з наведених речень допущено пунктуаційну помилку? 

а) Людині, яка знає, куди йде, світ дає дорогу (Джордан); б) Давайте жить, 

щоб чистим був колір, і світлим було горіння (І. Жиленко); в) У дворі 

здіймається такий неймовірний галас, наче тут завалився будинок або 

трапилось ще щось страшніше (А. Любченко); г) Я люблю їхати на поле тоді, 

як ниви зеленіють та хвилюються зеленими хвилями; коли обважнілі колоски 

черкаються об голову, об вуха; коли ниви поцяцьковані синіми волошками та 

червоними маками (І. Нечуй-Левицький). 

  

  

339. Між частинами безсполучникового речення ставимо: 
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а) тільки кому; б) тільки кому, двокрапку або тире; в) тільки кому, тире, 

двокрапку та крапку з комою; г) тільки кому, двокрапку та крапку з комою. 

  

340. Між частинами безсполучникового речення Відбились зорі у воді, 

летять до хмар тумани (Олександр Олесь)ставиться кома, бо вони: 

а) вказують на одночасність подій; б) вказують на послідовність подій, а 

друга частина містить наслідок того, про що говориться в першій; 

в) вказують на послідовність подій; г) віддалені за змістом і мають свої 

розділові знаки. 

  

341. Між частинами безсполучникового речення Сонце зовсім сіло, вечірня 

зоря погасла, над містом спускалася ніч… (Панас Мирний)ставиться кома, 

бо вони: 

а) вказують на одночасність подій; б) вказують на послідовність подій, а 

друга частина містить наслідок того, про що говориться в першій; 

в) вказують на послідовність подій; г) віддалені за змістом і мають свої 

розділові знаки. 

  

342. Між частинами безсполучникового речення На білу гречку впали роси, 

веселі бджоли одгули, замовкло поле стоголосе в обіймах золотої 

мли (М. Рильський)ставиться кома, бо вони: 

а) вказують на одночасність подій; б) вказують на послідовність подій, а 

друга частина містить наслідок того, про що говориться в першій; 

в) вказують на послідовність подій; г) віддалені за змістом і мають свої 

розділові знаки. 

  

343. Між частинами безсполучникового речення Навіть найкращі 

підручники історії ще нікого в світі історії не навчили: її треба мати в 

своїй крові, в своїй культурі  і  у своїй традиції (В. Липинський) ставиться 

двокрапка, бо: 

а) у другій частині вказано на причину того, про що говориться в першій; 

б) друга частина (група речень) розкриває зміст першої, пояснює її (можна 

вставити сполучник а саме); в) друга частина доповнює першу в цілому 

(можна вставити сполучник що); г) у першій частині вказано на причину 

того, про що говориться в другій. 

  

344. Між частинами безсполучникового речення По один бік – густі старі 

груші вище й вище виганяються по косогорі, неначе густі хмари 

наступають згори; по другий бік левади – страшенна садова гущавина; 

там, за вербами, густі вишняки, сливи угорки злились докупи з широкими 

кущами бузини та калини (І. Нечуй-Левицький) ставиться крапка з комою, 

бо: 
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а) у другій частині вказано на причину того, про що говориться в першій; 

б) вказують на послідовність подій, а друга частина містить наслідок того, 

про що говориться в першій; в) вказують на послідовність подій; г) вони 

віддалені за змістом і мають свої розділові знаки. 

  

345. Між частинами безсполучникового речення Ластівки літали понад 

самою землею мовчки, без щебету; шуліка, розпластавши крила, висів 

непорушно у синім небі (Г. Тютюнник) ставиться крапка з комою, бо: 

а) у другій частині вказано на причину того, про що говориться в першій; 

б) вказують на послідовність подій, а друга частина містить наслідок того, 

про що говориться в першій; в) вказують на послідовність подій; г) вони 

віддалені за змістом і мають свої розділові знаки. 

  

346. Між частинами безсполучникового речення Афоризм має перевагу над 

романом: його завжди дочитують до кінця (В. Голобородько) ставиться 

двокрапка, бо: 

а) у другій частині вказано на причину того, про що говориться в першій; 

б) друга частина розкриває зміст першої, пояснює її (можна вставити 

сполучник а саме); в) друга частина доповнює першу в цілому або присудок 

(можна вставити сполучник що); г) у першій частині випущено слова і бачу. 

  

347. Між частинами безсполучникового речення А  ти  гадав: безсмертя – 

річ проста (Б. Олійник) ставиться двокрапка, бо: 

а) у другій частині вказано на причину того, про що говориться в першій; 

б) друга частина (група речень) розкриває зміст першої, пояснює її (можна 

вставити сполучник а саме); в) друга частина доповнює першу в цілому або 

присудок (можна вставити сполучник що); г) у першій частині випущено 

слова і побачив, і почув. 

  

348. Між частинами безсполучникового речення Не русалонька блукає – то 

дівчина ходить (Т. Шевченко) ставиться тире, бо: 

а) друга частина виражає наслідок того, про що йдеться в першій; б) у першій 

частині вказується на час або на умову того, про що говориться в другій; 

в) дії, названі в обох частинах, протиставляються; г) зміст першої частини 

порівнюється зі змістом другої. 

  

349. Між частинами безсполучникового речення Говорить – шовком 

вишиває (Нар. тв.)ставиться тире, бо: 

а) друга частина виражає наслідок того, про що йдеться в першій; б) у першій 

частині вказується на умову того, про що говориться в другій; в) дії, названі в 

обох частинах, протиставляються; г) зміст першої частини порівнюється зі 

змістом другої. 
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350. Між частинами безсполучникового речення Вам страшно – геть ідіть 

з дороги! (Леся Українка) ставиться тире, бо: 

а) друга частина виражає наслідок того, про що йдеться у першій; б) у першій 

частині вказується на умову того, про що говориться в другій; в) дії, названі в 

обох частинах, протиставляються або зіставляються; г) у другій частині 

вказується на умову того, про що говориться в першій. 

  

351. Між частинами безсполучникового речення Бідне сорочці раде – 

багатий і кожуха цурається (Нар. тв.)ставиться тире, бо: 

а) друга частина виражає наслідок того, про що йдеться у першій; б) у першій 

частині вказується на умову того, про що говориться в другій; в) між 

частинами існують зіставно-протиставні відношення; г) зміст першої частини 

порівнюється зі змістом другої. 

  

352. Між частинами безсполучникового речення Хочеш жити в Україні – 

вивчи її мову (О. Лупій)ставиться тире, бо: 

а) друга частина виражає наслідок того, про що йдеться у першій; б) у першій 

частині вказується на умову того, про що говориться в другій; в) у першій 

частині зазначається час того, про що йдеться в другій частині; г) у другій 

частині вказується на умову того, про що говориться в першій. 

  

353. Між частинами безсполучникового речення Прийде вечір – вже ранку 

жду (О. Афанасьєв-Чужбинський)ставиться тире, бо: 

а) друга частина виражає наслідок того, про що йдеться у першій; б) у першій 

частині вказується на умову того, про що говориться в другій; в) у першій 

частині зазначається час того, про що йдеться в другій; г) у другій частині 

зазначається час того, про що йдеться в першій. 

  

354. Між частинами безсполучникового речення Тільки вітер слово скаже – 

забринить пшениця (М. Стельмах)ставиться тире, бо: 

а) друга частина виражає наслідок того, про що йдеться в першій; б) у першій 

частині вказується на умову того, про що говориться в другій; в) попередня 

частина виражає наслідок того, про що йдеться в наступній; г) зміст першої 

частини порівнюється зі змістом другої. 

  

355. У якому з наведених речень допущено пунктуаційну помилку? 

а) Крізь вікна книг свободи світло ллється, – майбутнього видніє далина 

(Д. Павличко); б) Минають дні, минає літо, настала осінь (Т. Шевченко); 

в) Знову цвітуть каштани, хвиля дніпровська б’є (А. Малишко); г)  А ляже 

сніг на похололі дні – жагучий сон закоханого літа в холодну зиму бродить у 

вині (Л. Костенко). 

  

356. У якому з наведених речень допущено пунктуаційну помилку? 
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а) На обрії Києва сходить зоря молода, горить над степами вишнева зоря 

України (П. Перебийніс); б) Стоїть явір над водою, на воду схилився; сидить 

козак у неволі, тяжко зажурився (Нар. тв.); в) Пречудові в житті людини 

зміни постають – з’являються нові слова у мові, незвичні в музиці акорди 

чуть (П. Тичина); г) Троянда не роквітне: її спалило сонце непривітне 

(В. Чумак). 

  

357. У якому з наведених речень допущено пунктуаційну помилку? 

а) З дитинних радощів моїх убогих була мені найближчою одна: розвагою, 

розрадою в тривогах стояла вишенька біля вікна (Р. Балясина); б) Прийшла 

Покрова: сиди, чумаче, вдома (Нар. тв.); в) Я тебе упізнав – ти мене не 

впізнала (Є. Гуцало); г) Прийшла весна весела, верба зазеленіла, соловейко 

затьохкав, вишні цвітом укрилися (Б. Грінченко). 

  

358. У якому з наведених речень допущено пунктуаційну помилку? 

а) Заспіваєш – аж світяться ранки (А. Малишко); б) Настане година, доспіє 

калина (Нар. тв); в) Дешева рибка – погана юшка (Нар. тв); г) Я не вміла 

боротись – я вміла лише не продатись (Н. Поклад). 

  

359. У якому з наведених речень допущено пунктуаційну помилку? 

а) Здригнувся в серці спраглий корінь – крізь душу вирвалось стебло 

(Г. Коваль); б) Мало прожити життя – треба життя зрозуміти (Є. Плужник); 

в) Одгриміла гроза теплий дощ одшумів, одцвіли блискавиці крилаті 

(В. Сосюра); г) Лиш хатнім жити – знуда проковтне (С. Йовенко). 

  

360. У якому реченні є пунктуаційна помилка? 

а) Здобудеш освіту – побачиш більше світу (Нар. тв.); б) Ще не вмерла 

Україна, але може вмерти – Ви самі її, ледачі, ведете до смерті! 

(Б. Грінченко); в) Будеш сіяти з сумом – вродить печаль (М. Стельмах); г) У 

товаристві лад – усяк тому радіє (Л. Глібов). 

  

361. У якому реченні є пунктуаційна помилка? 

а) Звичка жити – смертельно  небезпечна: ще нікому не вдалося вибратися  із 

життя живим (В. Черняк); б) Діти – наше майбутнє: вони продовжують наш 

рід і вкорочують нам  віку (Ю. Рибников); в) На зеленій траві білі чайки 

сидять, білі свічі горять на тарелях латать (Д. Павличко); г)Ось ви повели 

рукою: закипіла тиха хвиля, підняла цілий оберемок білого шуму й кинула на 

вас (Панас Мирний). 

  

362. У якому реченні є пунктуаційна помилка? 

а) Слава – не ртуть: мало великим себе уявляти, треба великим буть 

(В. Симоненко); б)Було б щастя всім  порівну: ніхто не був би щасливий 
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(А. Коваль); в) Наука – не пиво: у рот не наллєш (Нар. тв.); г) Мрія 

підлабузника: стоячи на колінах, ходити  ще й навшпиньках (Л. Сухоруков). 

  

 363. Між частинами складної синтаксичної конструкції можуть бути: 

а) тільки кома, тире, крапка з комою; б) тільки кома, тире, двокрапка; 

в) тільки кома, тире, двокрапка, крапка з комою; г) тільки кома і тире. 

  

364. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку? 

а) Збагнуло серце вражене моє: пішов у смерть – і повернувся в думі, і вже 

тепер ніхто його не вб’є (Л. Костенко); б) На вечорі гумору нарешті 

пролунав сміх: виступив гуморист, який не вимовляв трьох літер 

(А. Крижанівський); в) Я б хотів, щоб мені ви сказали Без брехні, без ридань і 

виття: Скільки раз ви уже кохали За своє безконечне життя? (В. Симоненко); 

г) Графоман сидить у кожному письменнику і талановитий той, хто вміє 

примусити себе замовкнути (Г. Тютюнник). 

  

365. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку? 

а) Десь косу лунко клепав косар, і перепел профуркотів у повітрі, ніби 

важкий осколок, а біля неї [Лариси] сонцем пахли снопи, і вона йому теж 

пахла сонцем і снопами (О. Гончар); б)  – Якби ти добре в Бога попросила то 

мали б ми ще й радість на віку: твоя пішла б за гетьманського сина, а мій 

хазяйську сватав би дочку (Л. Костенко); в) З-за гір віє вітер, в степах 

повмирали морози, Шумлять осокори, весняно зітхають гаї, А мати старенька 

стоїть на високім порозі, Та й думає мати, як маються діти її (С. Пушик); 

г) Так, уявляю: білі дюни, Блакитний віддих глибини, А вітер вічний, вітер 

юний Співа про звабу далини (Є. Маланюк). 

  

366. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку? 

а) Проходить час, відходять в вічність друзі, І одцвітає молодості цвіт, А 

серце, стомлене в смертельній тузі, Шукає знов за щастям давніх літ… 

(Н. Лівицька-Холодна); б) Ота зоря – вістунка твого шляху, хреста і долі, ніби 

вічна мати, вивищена до неба (од землі на відстань справедливості), прощає 

тобі хвилину розпачу, дає наснагу віри, що далекий всесвіт почув твій 

тьмяний клич, але озвався прихованим бажанням співчуття та іскрою високої 

незгоди: бо життя – то не є долання меж, а навикання і самособоюнаповнення 

(В. Стус); г) І день іде, і ніч іде, І, голову схопивши в руки, Дивуєшся, чому 

не йде Апостол правди і науки (Т. Шевченко). 

  

367. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку? 

а) Своє життя ти спланував на триста літ, добра всілякого надбав на триста 

літ, А завтра вмреш, якраз коли воскресне Поет, що пісню написав на триста 

літ (Д. Павличко); б) На голови, де, наче солов’ї, своє гніздо щодня звивають 

будні, упав романс, як він любив її і говорив слова їй незабутні 
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(Л. Костенко); в) Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та 

вже, крута і непокірна, ти випросталася для волі, ти гнівом виросла 

(В. Стус); г) Даринці вже здається, що минуло бозна-скільки часу що вже й 

ніч скоро збіжить, а мати все порається (А. Дімаров). 

  

368. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку? 

а) Був він  [Олеський замок] твердинею і воїном, що до останньої змоги 

відстоював свою незалежність; був він бранцем, за володіння яким змагались 

королі; був він розкішним палацом, наче королівською резиденцією з 

притаманною їй пишністю, пихою і злочинністю; був він бунтарем, що 

виношував плани свого визволення (О. Галелюка); б) Я втік би в темний гай, 

щоб слухать як шепоче До листу лист і до квіток трава, Але шептала й ти в 

зимовій ночі Мені колись шовковії слова (Олександр Олесь); в) Він допізна 

сидів у коноплях, Мов уперше вступив у гидь, З оченят, від плачу 

промоклих, Рукавом витирав блакить (В. Симоненко); г) Нікчемна, а й вона 

отрути жменьку вкинула, де наклепи варилися, і є в його загибелі також її 

вина (Л. Костенко). 

  

369. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку? 

а) Коли відцвітає каштан, здається, свічки догоряють і з них скапує білий 

парафін на зелені підставки (С. Пушик); б) І з тобою було б нам гірко 

Обіймав би нас часто сум, І бувало б, темніла зірка У тумані тривожних дум 

(В. Симоненко); в) Починалась весна, і я чув, як усе дзвінкіше й дзвінкіше 

лунає капіж, тануть бурульки і крапля за краплею падає з даху 

(Василь Земляк); г) Важливо не те, яку віру проповідує те чи інше вчення; 

важливо, яку воно дає надію (У. Еко). 

  

370. У якому варіанті допущено пунктуаційну помилку? 

а) Аж колись уранці зашуміли хвилі, І громи заграли в сурми голосні, 

Вирвалося сонце, осліпило очі, Роздало навколо обрії ясні (Олександр Олесь); 

б) А вночі шугнув через грядку, Де сусідів паркан стирчав, Вибив шибку 

одну з рогатки І додому спати помчав (В. Симоненко); в) Це їх [метеликів] 

останній день, і, можливо, танцюють вони для мене, щоб я пам’ятав і 

проносив з собою цей день і вчився у них, як любити цей світ (Ю. Винничук); 

г) Літо було, перше повоєнне літо, виноградники зеленіли, і перші снопи 

виблискували в полях (О. Гончар). 

371. У якому варіанті правильно подано розташування розділових знаків у 

схемах речень з прямою мовою (умовно – П), яка йде після слів автора 

(умовно – А)? 

а) А: “П”. /  А: “П!” / А: “П?” / А: “П...” / б) А: “П”. /  А: “П!”. / А: “П?”. / А: 

“П!..”. / в) А: “П”. /  А: “П!” / А: “П?” / А: “П...”. / г) А – “П”. /  А – “П!”. / А –

  “П?” / А – “П...” / 
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372. У якому варіанті правильно подано розташування розділових знаків у 

схемах речень з прямою мовою (умовно – П), яка йде перед словами автора 

(умовно – а)? 

а) “П”, – а. / “П?”, – а. / “П!”, – а. / “П…”, – а. / б) “П”, – а. / “П?”, – а. / “П!”, – 

а. / “П…” – а. / в) “П”, – а. / “П?” – а. / “П!” – а. / “П…” – а. / г) “П”: а. / “П?”: 

а. / “П!”:  а. / “П…”: а. / 

  

373. У якому варіанті правильно подано розташування розділових знаків у 

схемах речень з прямою мовою (умовно – П або п), яка розірвана словами 

автора (умовно – а)? 

а) “П, – а – п”. / “П, – а. – П.” / “П!, – а. – П”. / “П? – а. – П”. / “П… – а. – П”. / 

б) “П, – а: – п.” / “П, – а: – П”. / “П! – а: – П”. / “П? – а: – П.” / “П… – а: – П.” / 

в) “П, – а, – п.” / “П, – а – П”. / “П! – а – П.” / “П? – а – П”. / “П… – а – П”. / 

г) “П, – а, – п”. / “П, – а. – П”. / “П! – а. – П”. / “П? – а. – П”. / “П… – а. – П”. / 

  

374. У якому варіанті правильно подано розстановку розділових знаків у 

схемах речень з прямою мовою (умовно – П), яка розміщена в середині слів 

автора (умовно – А чи а)? 

а) А: “П”, а. / А: “П”, – а. / А: “П!” – а. / А: “П?” – а. / А: “П…” – а. / б) А: 

“П”, а. / А: “П”, – а / А: “П!”, – а. / А: “П?”, – а. / А: “П…” – а / в) А: “П”, а. / 

А: “П” – а. / А: “П!” – а. / А: “П?”. – а. / А: “П…”. – а. / г) А: “П”, – а. / А – 

“П”: – а. / А: “П!” – а. / А: “П?”, – а. / А: “П…” – а / 

  

375. Який (які) розділовий (розділові) знак (знаки) слід поставити на місці 

підкреслення в реченні “Весна… Ще одна весна”_____сказала замріяно й 

трохи сумно Світлана Кузьмівна (Ю. Мушкетик)? 

а) кому; б) тире; в) кому й тире; г) двокрапку. 

  

376. Який (які) розділовий (розділові) знак (знаки) слід поставити на місці 

підкреслення в реченні “Хто?”_____доноситься з-за дверей глухо, 

заспано (В. Дрозд)? 

а) кому; б) тире; в) кому й тире; г) двокрапку. 

  

377. Який (які) розділовий (розділові) знак (знаки) слід поставити на місці 

підкреслення в реченні “День добрий!”_____ чемно вітали вчителя діти 

по дорозі до школи  (Д. Бедзик)? 

а) кому; б) тире; в) кому й тире; г) двокрапку. 

  

378. Який (які) розділовий (розділові) знак (знаки) слід поставити на місці 

підкреслення в реченні “Біда…”_____ стогоном обзивається 

темрява (М. Стельмах)? 

а) кому; б) тире; в) кому й тире; г) двокрапку. 
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379. У якому варіанті правильно записане речення з прямою мовою? 

а) “Відкіль бредеш ти, голово лиха”? – Лисиця так мовля Ослові. (Л. Глібов); 

б) “Відкіль бредеш ти, голово лиха?”, – Лисиця так мовля Ослові. (Л. Глібов); 

в) “Відкіль бредеш ти, голово лиха?” – Лисиця так мовля Ослові. (Л. Глібов); 

г) “Відкіль бредеш ти, голово лиха?”. – Лисиця так мовля Ослові. (Л. Глібов). 

  

380. У якому варіанті правильно записано речення з прямою мовою? 

а) Я думала – “Весна для всіх настала, дарунки  всім  несе  вона,  ясна, для 

мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна”. (Леся Українка); 

б) Я думала: “весна для всіх настала, дарунки  всім  несе  вона,  ясна, для 

мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна”. (Леся Українка); 

в) Я думала: “Весна для всіх настала, дарунки  всім  несе  вона,  ясна, для 

мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна.” (Леся Українка); 

г) Я думала: “Весна для всіх настала, дарунки  всім  несе  вона,  ясна, для 

мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна”. (Леся Українка). 

  

381. У якому варіанті правильно записано речення з прямою мовою? 

а) “Ось я йду”! – обізвалась зима. (Леся Українка); б) “Ось я йду!”, – 

обізвалась зима. (Леся Українка); в) “Ось я йду!” – Обізвалась зима. (Леся 

Українка); г) “Ось я йду!” – обізвалась зима. (Леся Українка). 

  

382. У якому варіанті правильно записано речення з прямою мовою? 

а) “Роби добро, – мені казала мати, – і чисту совість не віддай за шмати!” 

(Д. Павличко); б) “Роби добро, – мені казала мати, – і чисту совість не віддай 

за шмати”! (Д. Павличко); в) “Роби добро, – мені казала мати: і чисту совість 

не віддай за шмати!” (Д. Павличко); г) “Роби добро: мені казала мати, – і 

чисту совість не віддай за шмати!” (Д. Павличко). 

  

383. У якому варіанті правильно записано речення з прямою мовою? 

а) “Ох, голубе! – Лисиця застогнала: – Бодай би вже й не жить, як отаке 

терпіть!” (Л. Глібов); б) “Ох, голубе! – Лисиця застогнала. – Бодай би вже й 

не жить, як отаке терпіть!” (Л. Глібов); в) “Ох, голубе! – Лисиця застогнала. – 

бодай би вже й не жить, як отаке терпіть!” (Л. Глібов); г) “Ох, голубе! – 

Лисиця застогнала. – Бодай би вже й не жить, як отаке терпіть”! (Л. Глібов). 

  

384. У якому варіанті правильно записано речення з прямою мовою? 

а) “Невже це він співав? – здивувалась Ясногорська і, задихаючись від 

хвилювання, запитала: – Ви з хазяйства Самієва”? (О. Гончар); б) “Невже це 

він співав? – Здивувалась Ясногорська і, задихаючись від хвилювання, 

запитала: – Ви з хазяйства Самієва?” (О. Гончар); в) “Невже це він співав? – 

здивувалась Ясногорська і, задихаючись від хвилювання, запитала: – Ви з 

хазяйства Самієва?” (О. Гончар); г) “Невже це він співав? – здивувалась 
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Ясногорська і, задихаючись від хвилювання, запитала: – ви з хазяйства 

Самієва?” (О. Гончар). 

  

385. У якому варіанті правильно записано речення з прямою мовою? 

а) “Солодка моя, яка ти солона, вся з піни морської,  мабуть.”, – сказав і не 

знав, що вовік від сьогодні мені вже судилось русалкою буть. (М. Влад); 

б) “Солодка моя, яка ти солона, вся з піни морської, мабуть”:, – сказав і не 

знав, що вовік від сьогодні мені вже судилось русалкою буть. 

(М. Влад); в) “Солодка моя, яка ти солона, вся з піни морської,  мабуть”, – 

Сказав і не знав, що вовік від сьогодні мені вже судилось русалкою буть. 

(М. Влад); г) “Солодка моя, яка ти солона, вся з піни морської,  мабуть,” – 

сказав і не знав, що вовік від сьогодні мені вже судилось русалкою буть. 

(М. Влад). 

  

386. У якому варіанті правильно записано речення з прямою мовою? 

а) “Все, все ми віддаємо тобі, Батьківщино, – промовив він 

[Брянський]раптом якимось дивним голосом ні до кого. – Все! Навіть наші 

серця”. (О. Головко); б) “Все, все ми віддаємо тобі, Батьківщино, – Промовив 

він [Брянський] раптом якимось дивним голосом ні до кого. – Все! Навіть 

наші серця”. (О. Головко); в) “Все, все ми віддаємо тобі, Батьківщино. – 

промовив він [Брянський] раптом якимось дивним голосом ні до кого. – Все! 

Навіть наші серця”. (О. Головко); г) “Все, все ми віддаємо тобі, Батьківщино, 

– промовив він [Брянський] раптом якимось дивним голосом ні до кого. – 

все! Навіть наші серця”. (О. Головко). 

  

387. У якому варіанті правильно записано речення з прямою мовою? 

а) “Ні, не клич мене, весно. – казала я їй, – не чаруй і не ваб надаремно”. 

(Леся Українка); б) “Ні, не клич мене, весно, – казала я їй, – Не чаруй і не ваб 

надаремно”. (Леся Українка); в) “Ні, не клич мене, весно, – казала я їй, – не 

чаруй і не ваб надаремно”. (Леся Українка); г) “Ні, не клич мене, весно, – 

Казала я їй, – не чаруй і не ваб надаремно”. (Леся Українка). 

  

388. У якому варіанті правильно записано речення з прямою мовою? 

а) Он вітри там женуться, кричать: – Ей ви, кралі! Почекайте, бо ми вас 

кохаєм”. (П. Тичина); б) Он вітри там женуться, кричать: – “Ей ви, кралі! 

Почекайте, бо ми вас кохаєм”. (П. Тичина); в) Он вітри там женуться, 

кричать: “Ей ви, кралі! Почекайте, бо ми вас кохаєм.” (П. Тичина); г) Он 

вітри там женуться, кричать: “Ей ви, кралі! Почекайте, бо ми вас кохаєм”. 

(П. Тичина). 

  

389. Виберіть варіант, у якому допущено пунктуаційну помилку: 

а) Титарівна зустрічає, приспівує, примовляє: “Чи не той це Микита, що з 

вильотами свита?” (Т. Шевченко); б) Бентежну душу кликав небокрай, і я 
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сказав собі: “Не відступай!”. (П. Перебийніс); в) І каже батько: “Ти хоч 

зрідка, але старайся приїздить”. (М. Луків); г) Щаслива мати дивилася на 

своїх здорованів і похитувала головою: “Діточки галушок захотіли… 

Маленькі мої…” (М. Стельмах). 

  

390. Виберіть варіант, у якому допущено пунктуаційну помилку: 

а) “Та й коса ж у тебе! От коса!” – хвалила Марина, проводячи гребінцем 

вподовж волосся. (Панас Мирний); б) “І Людмила так про це говорить” – 

ствердив Аскольд. (Ю. Цюпа); в) “Він не дуже кричав?” – запитував Оврам. 

(Г. Штонь); г) “Бувай…” – ніяково опустила голову. (С. Полин). 

  

391. Виберіть варіант, у якому допущено пунктуаційну помилку: 

а) “Слухай, козаче, – говорить дівчина, – як одно сонце у неба святого, так 

ти, мій любий, вірная дружино, один у мене, й немає другого”. 

(О. Афанасьєв-Чужбинський); б) “Ти збирайся, не спіши, – додав Арсен. – 

Ми отут на травичці почекаємо”. (І. Григурко); в) “Як дивно підібрані 

кольори! – сказав Олександр Кіндратович, обережно відбираючи в Холода 

букет. – Чудесна гармонія”. (Ю. Мушкетик); г) “Де ви були? – запитала з 

тривогою. Я вже зачекалася”. (Ю. Колецька). 

  

392. Виберіть варіант, у якому допущено пунктуаційну помилку: 

а) Аби тільки гасло: “Я чесно прожив!” – не гасло в душі од зорі до 

смеркання. (Р. Лубківський); б) Три маргаритки в грудні в Сан-Сусі: “Візьми 

мене з собою”, – попросили. (С. Йовенко); в) Коли шептав тобі: “Кохаю”, я 

був, як травень, молодим. (М. Луків); г) Хто обдирає батька й матір та каже – 

“Це гріх!”, той товариш розбишаки. (З Біблії). 

  

393. У якому варіанті неправильно записано речення з прямою мовою? 

а) Колись давно ходила в люди правда і вчила жити з чесного труда. “Ти 

дуже мудра, визнала громада, але скажи, чому така худа?” 

(П. Скунць); б) “Ще б ми стільки прочитали, як ти, – докинула Василина і 

пояснила подрузі: – Взимку цілі ночі просиджує за книжками”. 

(О. Гончар); в) Хтось казав: “Найхарактерніша ознака посередності – це 

здатність сприймати як щось посереднє майстрів минулого”. 

(П. Загребельний); г) А материнка всіх дітей гойдає і колискову пісеньку 

співає: “Ой люлі, люлі, люлі, прихиліться до землі...” (Л. Костенко). 

  

394. У якому варіанті неправильно записано речення з прямою мовою? 

а) “Діду, а куди лебеді полетіли?” – запитав хлопчик. 

(М. Стельмах); б) Одгородила доля шматочок поля та й каже: – Отут нам з 

тобою сіяти. Хочеш – жито, хочеш – пшеницю, мак,  свиріпу, овес, щирицю. 

Чи по самісінький горизонт насій собі клопотів і гризот. (Л. Костенко); 

в) “Чи бачили таке! – сказав батько і, помовчавши, додав – готовий хлібороб, 



167 

 

одним словом”. (О. Головко); г) “Час минає!” – звикли ви казати… Час стоїть 

– минаєте ви. (Талмуд). 

  

395. У якому варіанті неправильно записано речення з непрямою мовою? 

а) То ж не дарма могили всюди розповідають, що колись отут жили хоробрі 

люди (О. Довгий); б) Нарешті дядько питає діда, чи той не доведе йому до 

пуття дерев’яного плуга (М. Стельмах); в) А про те, що з ним робилось не 

казав нікому (Б. Грінченко); г) Вона дивилася на мене і питала, що сталося зі 

мною у дорозі (В. Грінчак). 

  

396. У якому варіанті неправильно записано речення з непрямою мовою? 

а) Тихо шепче хвиля з моря, що любов веде до горя (М. Стельмах); б) Я 

сказала йому, що прийду, та вночі загубилась в саду (П. Воронько); в) Коли 

1753 року Григорій Сковорода у Переяславському колегіумі почав викладати 

теорію поезії, єпископ запитав чому він по-новому викладає поетику 

(І. Артемчук); г) Хтось Мухам набрехав, що на чужині краще жити 

(Л. Глібов). 

  

397. У якому варіанті правильно розставлено розділові знаки в конструкції з 

невласне прямою мовою? 

а) Вона до ранку не могла заснути. За вікном так рясно цвіла черемха, 

виспівували солов’ї. Серце млосно стискалось, якась неясна тривога і 

солодке передчуття щастя народжували все нові й нові думки… “Чому саме 

її обрав цей вродливий хлопець?”. “Що означали його останні слова?”. “Про 

що казали його лагідні очі?” (С. Полин); б) Вона до ранку не могла заснути. 

За вікном так рясно цвіла черемха, виспівували солов’ї. Серце млосно 

стискалось, якась неясна тривога і солодке передчуття щастя народжували 

все нові й нові думки… Чому саме її обрав цей вродливий хлопець? Що 

означали його останні слова? Про що казали його лагідні очі? (С. Полин); 

в) Вона до ранку не могла заснути. За вікном так рясно цвіла черемха, 

виспівували солов’ї. Серце млосно стискалось, якась неясна тривога і 

солодке передчуття щастя народжували все нові й нові думки… – “Чому саме 

її обрав цей вродливий хлопець? Що означали його останні слова? Про що 

казали його лагідні очі?” (С. Полин); г) Вона до ранку не могла заснути. За 

вікном так рясно цвіла черемха, виспівували солов’ї. Серце млосно 

стискалось, якась неясна тривога і солодке передчуття щастя народжували 

все нові й нові думки… “Чому саме її обрав цей вродливий хлопець? Що 

означали його останні слова? Про що казали його лагідні очі?” (С. Полин). 

  

398. У якому варіанті неправильно оформлено цитату? 

а) Навіть фашистський ідеолог Розенберг писав: “Досить у народу знищити 

пам’ятки культури, він уже в другому поколінні перестане існувати як 

самостійна нація.” (В. Борейко); б) “Час переміщує землі й народи”, – прорік 
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у ХVІІ ст. відомий польський гуманіст, автор значущої історичної хроніки 

Матвій Стрийковський. (В. Пепа); в) Лорка – передусім поет драматичний. 

Двобій життя і смерті – це магістральна його тема. Навіть книга віршів у його 

сприйманні нагадує “мертву осінь”, вірші – “чорне листя на білій землі”. 

(В. Стус); г) Як зазначав у нотатках до ненаписаної дисертації Василь Стус, 

“питання власного стилю – це питання власного світу, який не може бути не 

збагаченим на тисячолітню практику інших” (В. Яременко). 

  

399. У якому варіанті неправильно оформлено цитату? 

а) Р. Піхманець зазначає, що  “…вибори 1897 року принесли нові 

розчарування й болючі переживання, викликані “патріотичною зрадою” й 

відступом польських друзів…”; б) “…Вибори 1897 року принесли нові 

розчарування й болючі переживання, викликані “патріотичною зрадою” й 

відступом польських друзів…” – зазначає Р. Піхманець; 

в)Щастя – це коли час зупиняється. 

(Ж. Сесборн); 

г) Вражає вміння чи, скоріше, дар Ліни Костенко дивитися на світ по-

особливому тонко: 

Вечірнє сонце, дякую за день! 

Вечірнє сонце, дякую за втому. 

За тих лісів просвітлений Едем 

І за волошку в житі золотому. 

  

400. У якому варіанті неправильно оформлено цитату? 

а) Один з професорів виголосив латиною промову, де величав 

Хмельницького як “нового Мойсея, опікуна, спасителя народу від іга 

єгипетського”. (М. Грушевський); б) “Усякий хоч трохи досвідчений 

перекладач, – як писав свого часу М.Рильський, – знає, що переклади з 

близьких мов – найтяжча річ”.; в) “Той, хто зневажливо ставиться до рідної 

мови, не може й сам викликати повагу до себе”. (О. Гончар); 

г) “Переходять в спогади події, 

Настає в буденному житті 

Рівновага слів і рівнодія 

Вчора ще сумбурних почуттів” 

О. Слоньовська 

  

401. Укажіть, у якому варіанті діалог записаний правильно: 

а) – Куди ж це ви, мамо?!” – 

Сполохано кинулись діти. 

– Куди ви, бабусю?” – онуки біжать до воріт. 

– Та я недалечко… де сонце лягає спочити. 

Пора мені, діти… А ви вже без мене ростіть”. (Б. Олійник); 

б) – “Куди ж це ви, мамо?!” – 
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Сполохано кинулись діти. 

– “Куди ви, бабусю?” – онуки біжать до воріт. 

– “Та я недалечко… де сонце лягає спочити. 

Пора мені, діти… А ви вже без мене ростіть”. (Б. Олійник); 

в) – Куди ж це ви, мамо?! – 

Сполохано кинулись діти. 

– Куди ви, бабусю? – онуки біжать до воріт. 

– Та я недалечко… де сонце лягає спочити. 

Пора мені, діти… А ви вже без мене ростіть. (Б. Олійник); 

г) “Куди ж це ви, мамо?! – 

Сполохано кинулись діти. 

“Куди ви, бабусю? – онуки біжать до воріт. 

“Та я недалечко… де сонце лягає спочити. 

Пора мені, діти… А ви вже без мене ростіть. (Б. Олійник). 

  

402. У якому варіанті правильно розставлено розділові знаки? 

а) – …Страшно згадати, що було… 

– А що ж було?, – почувся раптом винуватий голос діда. 

– А що ж не було?  Мовчали б уже, – сумно якось одповів у темряву 

батько. (О. Довженко); 

б) – …Страшно згадати, що було… 

– А що ж було? – почувся раптом винуватий голос діда. 

– А що ж не було? Мовчали б уже – сумно якось одповів у темряву 

батько. (О. Довженко); 

в) – …Страшно згадати, що було… 

– А що ж було? – почувся раптом винуватий голос діда. 

– А що ж не було?  Мовчали б уже, – сумно якось одповів у темряву 

батько. (О. Довженко); 

г) – …Страшно згадати, що було… 

А що ж було? – почувся раптом винуватий голос діда. 

А що ж не було?  Мовчали б уже, сумно якось одповів у темряву 

батько. (О. Довженко). 

  

403. У якому варіанті правильно розставлено розділові знаки? 

а) – Ану, швидше вбирайтеся, поїдете на хутір! – увійшов до хати 

Меркурій.  Дід коні прислав по вас! 

– До діда! До діда!, – заскакали по хаті діти. Заплескали, заверещали. – Мамо, 

вдягайтеся, поїдемо до діда. (Д. Гуменна); 

б) – Ану, швидше вбирайтеся, поїдете на хутір!: – увійшов до хати Меркурій. 

– Дід коні прислав по вас! 

– До діда! До діда! – заскакали по хаті діти. Заплескали, заверещали, – Мамо, 

вдягайтеся, поїдемо до діда. (Д. Гуменна); 
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в) – Ану, швидше вбирайтеся, поїдете на хутір!, – увійшов до хати Меркурій. 

– Дід коні прислав по вас! 

– До діда! До діда! – заскакали по хаті діти. Заплескали, заверещали. – Мамо, 

вдягайтеся, поїдемо до діда (Д. Гуменна); 

г) – Ану, швидше вбирайтеся, поїдете на хутір! – увійшов до хати Меркурій. 

– Дід коні прислав по вас! 

– До діда! До діда! – заскакали по хаті діти. Заплескали, заверещали. – Мамо, 

вдягайтеся, поїдемо до діда. (Д. Гуменна). 

  

404. У якому варіанті правильно розставлено розділові знаки? 

а) Одно лише на мить було захмарило радість і замалим не обернуло її в 

смуток і жаль. Це коли найстарший чомусь спитав найменшого раптом 

посеред веселої розмови: 

– А це ж ти як, брате, звільнили тебе, чи що? 

Найменший помовчав, а тоді посміхнувся: 

– “Там” якщо й звільняють, то хіба тільки в землю. (Іван Багряний); 

б) Одно лише на мить було захмарило радість і замалим не обернуло її в 

смуток і жаль. Це коли найстарший чомусь спитав найменшого раптом 

посеред веселої розмови – 

– А це ж ти як, брате, звільнили тебе, чи що? 

Найменший помовчав, а тоді посміхнувся: 

– “Там” якщо й звільняють, то хіба тільки в землю. (Іван Багряний); 

в) Одно лише на мить було захмарило радість і замалим не обернуло її в 

смуток і жаль. Це коли найстарший чомусь спитав найменшого раптом 

посеред веселої розмови. 

– А це ж ти як, брате, звільнили тебе, чи що? 

Найменший помовчав, а тоді посміхнувся. 

– “Там” якщо й звільняють, то хіба тільки в землю. (Іван Багряний); 

г) Одно лише на мить було захмарило радість і замалим не обернуло її в 

смуток і жаль. Це коли найстарший чомусь спитав найменшого раптом 

посеред веселої розмови: 

– А це ж ти як, брате, звільнили тебе, чи що?. 

Найменший помовчав, а тоді посміхнувся: – 

– “Там” якщо й звільняють, то хіба тільки в землю. (Іван Багряний). 

  

405. У якому варіанті правильно розставлено розділові знаки? 

а) Двері від хати отворилися, і вийшла його мати та й стала кликати до 

вечері. 

– Не хочу їсти – відповів смутно, не піднімаючи голови. 

– Бог з тобою, синку мій, – відповіла вона поважно, – та я вважаю, що тебе 

хоче вчепитися слабість. Най Христос її задержить… най добрі святі її 

уб’ють (О. Кобилянська); 
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б) Двері від хати отворилися, і вийшла його мати та й стала кликати до 

вечері. 

– Не хочу їсти, – відповів смутно, не піднімаючи голови. 

– Бог з тобою, синку мій, – відповіла вона поважно, – та я вважаю, що тебе 

хоче вчепитися слабість. Най Христос її задержить… най добрі святі її 

уб’ють. (О. Кобилянська); 

в) Двері від хати отворилися, і вийшла його мати та й стала кликати до 

вечері. 

– Не хочу їсти, – відповів смутно, не піднімаючи голови. 

– Бог з тобою, синку мій: – відповіла вона поважно, – та я вважаю, що тебе 

хоче вчепитися слабість. Най Христос її задержить… най добрі святі її 

уб’ють. (О. Кобилянська); 

г) Двері від хати отворилися, і вийшла його мати та й стала кликати до 

вечері. 

– Не хочу їсти, – відповів смутно, не піднімаючи голови. 

– Бог з тобою, синку мій!, – відповіла вона поважно – та я вважаю, що тебе 

хоче вчепитися слабість. Най Христос її задержить… най добрі святі її 

уб’ють. (О. Кобилянська) 

  

406. У якому варіанті неправильно записано речення з чужим мовленням? 

а) – Багачка й не має щастя?, – сказав недовірливо й засміявся. – Дивися, 

може, його відвернув хто від тебе, воно буває… Але ти молода…, – сказав 

далі і приступився до неї ще ближче, і при тому не хотячи доторкнувся 

крисами свого капелюха до її волосся на чолі (О. Кобилянська); б) Квилить, 

гойдаючись на вітрі, світлячок: “Якби ж то народивсь я зіркою ясною, я б 

вічно палахтів над пітьмою земною!” А зірка подає сріблистий голосок: 

“Якби я місяцем була серед зірок!” (Ж. ді Ассіс); в) “Не треба нам нічого, все 

для тих, що після нас прийдуть під вічні зорі. Вони за нас повинні жити 

краще, хай наші сльози в сонце їх течуть!” – так безутримку мовить лицемір, 

а я кричу: “Мовчи, старий шахраю, ніхто за тебе жити вже не буде, будущині 

не треба сліз твоїх!” (Д. Павличко); г) “Що ти, відлиго, хочеш зробить?” – 

“Хочу я, зимо, сніг розтопить!” (О. Гончар). 

 

407. У періоді між засновком і висновком найчастіше ставимо: 

а) крапку; б) кому; в) кому й тире; г) крапку з комою. 

  

408. У періоді між засновком і висновком можуть бути такі розділові знаки: 

а) кома й тире, іноді – кома, тире, двокрапка, крапка з комою, крапка, три 

крапки; б) кома й тире, іноді – кома, тире, крапка з комою, три крапки, 

крапка й знак оклику; в) кома й тире, іноді – тире, крапка з комою, крапка, 

три крапки, дефіс; г) кома й тире, іноді –  кома, тире, крапка з комою, крапка, 

кома й двокрапка. 
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409. У якому варіанті на місці розпаду періоду на частини допущено 

пунктуаційну помилку? 

а)Після довгого літнього дня, коли сонце сідає, а розпечена земля поволі 

скидає з себе золоті шати, коли на бліде, втомлене днем небо з’являються 

крадькома несміливі зорі, в останньому промінні сонця справляє грища 

мушва, а дивно м’яке, злото-рожеве повітря приймає віддаль бузкові тони і 

робить простори ще ширшими і ще глибшими. – Маланка з Гафійкою 

волочать курною дорогою утому тіла й приємне почуття скінченого 

дня(М. Коцюбинський); б) Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть 

далекі адресати, коли є час, коли немає часу, і коли навіть ні про що писати. 

Пишіть про те, що ви живі-здорові, не говоріть, чого ви так мовчали 

(Л. Костенко); в) Ще цвіло жилаве ведмеже вушко, хоч кілька жовтих 

округлих квіток, прибитих нічними приморозками, лежало біля кореня, ще 

синіла одинока квітка розпарованих братків, ще зеленіли оповиті мшистим 

синім оксамитом зелені пагінці, одначе осінь уже владно господарювала в 

лісах, і оголені кущі шипшини червоніли продовгуватими коралами 

(М. Стельмах); г) Микола Дем’янович побудував собі трохи вище й ближче 

до шляху нову хату, прекрасну хату на три кімнати з кухнею, з прибудовою, 

хату на дерев’яній підлозі, під шифером, хату з шахвами й комодами, з 

холодильником, з телевізором – все як у людей (О. Левада). 

  

410. У якому варіанті на місці розпаду періоду на частини допущено 

пунктуаційну помилку? 

а) Так часом тяжко, що мені здається, що серце в грудях вже не б’ється. Що 

залишилась по мені лиш тінь від мене на стіні. І ця печаль, прискіплива, як 

слідчий. І ця строфа, оголена, як відчай. І дикий хміль, примерзлий до воріт. І 

на криниці необбитий лід (Л. Костенко); б) Безсмертні всі: той виховав 

дитину, той пісню написав, хоч і єдину, а той, що не зумів цього зробить, 

коло дороги посадив ялину (Д. Павличко); в) Кожен камінь, по якому 

ступаєш, кожен місток, знайомий з дитинства, кожне вікно, на якому 

розквітла багряна герань, кожен звук рідної мови; усе тут любе серцю басків 

(Із журн.); г) Коли невірний друг тихенько зрадить, коли немає ради і 

розради, коли усі вже спалено мости, – я вистою, бо є у мене ти 

(П. Перебийніс). 

  

411. У якому варіанті на місці розпаду періоду на частини допущено 

пунктуаційну помилку? 

а) Сон – це диво матері природи, найсмачніша зі страв на земному бенкеті; 

сон для людини те саме, що накручування для годинника; сон – це 

найчудовіший винахід; сон – джерело всіх сил, бальзам для хворої душі; сон 

кращий за будь-які ліки. Усе це поетичні вислови захоплення, але що ж таке 

сон, як його визначає наука? (Із журн.); б) Ще ледь притишено зітхання, Ще 

ледь примружено наїв, Ще береже весняна пам’ять Прозорість найдорожчих 
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слів, Ще тільки перший крок дитини, Іще в очах – надії даль, Іще сивинки – 

не сивини, Іще задума – не печаль. І квітам струшувать пелюстки Пора ще 

тільки настає… А жінка дивиться у люстро – Нікого там не пізнає… 

(О. Матушек); в) Життя в степу, де кочували скіфи, де гуляли вітри, де йшли 

дощі, де падав сніг і де взагалі бувало іноді холоднувато, – таке життя 

схиляло до нежитю, до ангіни, до радикуліту і тому за таких умов неминуче 

повинна була виникнути скіфська терапія, яку ми пропонуємо назвати 

скіфотерапія (Ю. Шанін); г) А як згадаю, Боже, як згадаю, таку печаль у серці 

розгойдаю! – ту нашу ніч, ту ніжність, той порив, все, що тоді мені він 

говорив, ті поцілунки наші вогняні: – вони горять, як тавра, на мені 

(Л. Костенко). 

  

412. У якому варіанті на місці розпаду періоду на частини допущено 

пунктуаційну помилку? 

а) Можна на якийсь час “приспати” людей. Можна зупинити час. Можна 

знову – впевнено! – йти “іншим шляхом”, аніж нормальні люди. Але навіщо? 

(З газ.); б) А ще чогось жаліла за дощами, за цвітом яблуневим, за хрущами, 

за сонцем і за квітами в траві, – якісь вони зробились, як живі (Л. Костенко); 

в) Коли глухого генія-музики Уже людські не досягали крики, Коли він чув 

лиш бунт німих стихій І з них, у пінній пристрасті своїй, Складав гармонії, 

щоб сам не чути. – Настигла смерть (М. Рильський); г) Чи до мети я певної 

дійду, Чи без пори скінчу той шлях тернистий, – Бажаю так скінчити я свій 

шлях, як починала: з співом на устах (Леся Українка). 

  

413. У якому варіанті на місці розпаду періоду на частини допущено 

пунктуаційну помилку? 

а) Як тихо усюди, і в полі, і в хаті, як співи затихнуть дівочі; як втомиться 

мати співати дитяті Й закриє утомлені очі; Як сни золотії колишуть дитину І 

стелять їй мрії барвисті; Як сам соловейко малий на хвилину Замовкне в 

кубелечку в листі. – Тоді затремтять полохливо-швиденько Скрізь тіні 

химернії дрібні… (Леся Українка); б) Від синяви дніпрової, де зводять 

додаткові переправи, від парких плавнів, де рубають дерево для плацдарму, і 

до просторів сухого, з гарячим повітрям степу – всюди напружено трудиться 

люд (О. Гончар); в) Хай буде легко. Дотиком пера. Хай буде вічно. 

Спомином пресвітлим. Цей білий світ – березова кора, по чорних днях 

побілена десь звідтам. […] Хай не розбудить смутку телефон. Нехай печаль 

не зрушиться листами. Хай буде легко. Це був тільки сон, що ледь торкнувся 

пам’яті вустами(Л. Костенко); г) Повитягались гострі шпилі, одділились 

окремі каміння, перетворились у білий мармур, одяглися в різьбу, – і став 

перед нами острів із моря – ввесь як Міланський собор (М. Коцюбинський). 
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ЗРАЗКИ ДИКТАНТІВ 

Для вироблення практичних умінь з орфографії необхідно писати 

диктанти різних типів – словникові та зв’язні тексти. Подаємо необхідні 

зразки диктантів на основні орфограми. 

 

Подвоєння приголосних 

Словникові диктанти 

Наріччя, бадьорістю, задоволення, міццю, довголіття, знання, підніжжя, 

спросоння, узлісся, чуйністю, ллються, Полісся, Поволжя, розповіддю, 

жалістю, вбрання, забарвлення, любов'ю, папороттю, статтею, Ілля, 

середньовіччя, щедрістю, прибуття, кров'ю, вороння, новосілля, надбання. 

Створений, покликання, вдосконаленістю, натхнення, благословенний, 

вимушеність, змінний, невблаганний, левиний, багатогранність, улюблений, 

заборгованість, оздоблення, огненний, нездоланний, безталанний, 

незнищенний, занепокоєння, олов'яний, сторонній, священний. 

Нескінченно – нескінчено, незрівнянний – незрівняний, неоцінений –

неоціненний, невпізнанний – невпізнаний. 

 

Спрощення в групах приголосних 

Словниковий диктант 

Захисний, пестливий, улесливий, тижневик, кістлявий, шістнадцять, 

проїзний, чесний, кореспондентський, аванпостний, слати, сонце, пізній, 

безвартісний, благовісний, швидкісний, рискнути, хвастнути, пісний, 

студентський, зап'ястний. 

 

Вживання м’якого знаку 

Словникові диктанти 

Бадьорість, письмо, учительці, погодься, тьохкати, сміється, пишеш, 

співець, сльозинка, тьмяніти, п'ятсот, чесність, знання, окраєць, ллється, 

реальний, по - козацькому, секретар, ганьба, дізнається, чіткість, вістю, 
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сіллю, розкіш, вишеньці, льотчик, різьбяр, менший, мільйон, знудьгована, 

юнацький. 

Насип, хвилюється, ніч, сімдесят, кобзар, сніп, серйозність, літній, 

сніжний, кузня, чотирма, дзьобати, стоять, сльоза, кір, рахуєш, сопілці, 

їздець, насип, поставте, галузь, тенькати, ліхтар, перевір, станьте, любов, 

дьоготь, заходьмо, зустрічаєшся, голуб. 

 

Правопис префіксів 

Словникові диктанти 

Розтрусити, розчесати, прецікавий, сполох, пригасити, схвалений, 

зцементувати, розхвилюватися, безсмертний, прірва, зігнути, приморозити, 

зібрати, зірватися, безчесний, схуднути, зчистити, зсадити, розпитати, 

приглушити, прибічник, прив'янути, представник 

Премудрий, припливати, прірва, примирення, предовго, привезли, 

приглушений, прізвисько, притримати, презлий, прикласти, прізвище, 

прехитрий, приміський, присвячений, розсувати, зіпсувати, схвалити. 

 

Правопис слів іншомовного походження 

Словникові диктанти 

Систематичний, позиція, інстинкт, цивілізований, маса, іммігрант, 

суфікс, шосе, Чилі, таксі, диспансер, Рим, ательє, тонна, Аргентина, пацієнт, 

дієз, Адріатика, руїна, Лейпциг, п'єса, Лісабон, дезінформація, прем'єра, 

кондотьєр, каньйон, авторитет, кювет, курйоз. 

Директор, цифра, Міссісіпі, Іліада, безідейний, Флорида, аудієнція, 

кар'єра, бізнес, графік, клієнт,  інститут, інтерв'ю, Ньютон,  шприц, рюкзак, 

миш'як. 

Серйозний, брутто, бал, аудиторія, мільярд, ательє, конферансьє, 

бюджет, фюзеляж, бюро, Арктика, Цюрих. 

 

 

Вживання великої літери 
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Словниковий диктант 

Юрій Клен, Квітка-Основ'яненко, шевченкіана, дизель, кияни, Нестор 

Літописець, Робінзон, Кобзар, мічурінець, Зиновій-Богдан, Червона 

Шапочка, муза, Марія-Тереза, русалка, Іван Петрович Котляревський, 

запорожці, пушкініст, німфа, Данило Галицький, львів'янин, Ахіллес, 

українець, Ярослав Мудрий. 

Нобелівська премія, Грінченків словник, пушкінські рукописи, 

Шевченківська премія, франківські сонети, Франківська кімната, Лесин 

зошит, Піфагорова теорема, київська молодь, дамоклів меч, бальзаківські 

традиції, Андрієві книжки, прокрустове ложе, шевченківський стиль, 

Тичинине слово, базедова хвороба, Шевченкові поезії. 

Львівський обласний відділ охорони здоров'я, Краснодарський край, 

Центральна рада, Шевченківський районний відділ народної освіти м. Києва, 

Науково-дослідний інститут гігієни харчування, Міністерство культури і 

мистецтв України, Національна академія наук України, Національно 

академічний театр опери та балету імені Тараса Шевченка, Будинок учителя 

кафедра української мови Національного педагогічного університету імені 

П.Вірського, журнал „Всесвіт", Гельсінська спілка, Федерація незалежних 

профспілок України. 

Збройні сили України, Президент України, народний артист України, 

Генеральний прокурор України, лауреат Державної премії Тараса Шевченка, 

Голова Верховної Ради України, кандидат наук, міністр, декан, Прем'єр - 

міністр Канади, президент НАН України, заслужений діяч мистецтв України, 

Генеральний секретар ООН, член-кореспондент, міністр освіти і науки 

України, Посол Республіки Польща. 

 

Складні слова 

Словникові диктанти 

Двадцятирічний, соціально-економічний, співавтор, перекотиполе, 

верболіз, прем'єр-міністр, телеапаратура, напівсон, чорногуз, хлопець-
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богатир, білосніжний, гірко-солоний, жовтогарячий, світло-зелений, сніжно-

білий, дизель-мотор, трудодень, шестиденка, кіловат-година, дев'ятисотий, 

свіжозрубаний, машинобудівний, теплообмінний, семиразовий, 

поперечношліфувальний, аграрно-сировинний, історико-культурний, 

військовозобов'язаний. 

Віднині, вгору, навесні, наостанок, зроду-віку, без відома, в позику, на 

радощах, деколи, навздогін, по-своєму, начебто, помовчіть-бо, тільки що, по 

можливості, позавчора, надвоє, усередині, урівень, по щирості, у стократ, по-

господарськи, будь-що-будь, начебто, далеко-далеко, як-не-як, куди-небудь, 

якби, день у день, дарма що, анітрохи, щодня, щоправда. 

ООН, НАН України, профтехосвіта, облвно, загс, юннат, драмстудія, 

стінгазета, держустанова, ГЕС, телепередача, США, райвно, Держкомінформ 

України, Укоопспілка, медуніверситет, ВАК, УТН, СНД, облвиконком, 

Укрпрофрада. 

 

 

Апостроф 

Словникові диктанти 

І. Зобов'язання, возз'єднання, м'язи, перед'ювілейний, рум'яний, 

надвечір'я, мавпячий, Лук'янчук, рясний, тьмяний, узгір'я, врятувати, 

п'ятірка, Солом'яний, порядок, зіп'ятись, з любов'ю, трав'яний, солов'їний, 

різьбяр, Лук'янович, багрянець, невід'ємний, здоров'я. 

II. Цвяшок,   без'ядерний,   в'їжджений,  бур'янистий,  торф'яний,   

дзвякнути, матір'ю, на узгір'ї, в'язкий, духмяний, від'ємний, об'явник, 

м'якшати, зап'ястя, безгромів'я, морквяний, священний, Лук'янівський, 

узголів'я, пред'явницький, з'їзд, з'ясувати. 

 

 

ДІДОВА ХАТА 

Ніяку хату так не любили бусли, як дідову. Її стара, зелена та горбкувата, 

наче вкрита луговими купинами, стріха ранньою весною зацвітала великими 



178 

 

чорно-білими квітами - то з усього села зліталися сюди бусли. Торохкотіли у 

небо довгими червоними дзьобами, а потім штурхали один одного грудьми й 

били крилами, спихаючи з гребеня даху, вони билися за гніздо, найкраще на 

увесь виднокіл. 

Воно було дуже старе і від того велике й міцне, вимощене так, наче 

вросло у стріху. 

Як казали люди, у буслів була своя причина, щоб домагатись саме цього 

гнізда. Мовляв, розумні птахи знали, що дідова хата ніколи не загориться і 

тиснулись сюди, хоч на сусідніх будинках клали їм колеса, і 

вимощували*гребені старим бур'яном, аби приманити. Бусли ж лиш тоді 

розлітались на інші обійстя, коли на дідовому утверджувались хазяї - старі й 

дужі птахи, що роками жили тут. І так до наступної весни, а там починалося 

усе спочатку. 

Люди заздрили старому Тарасові, що так умів причаровувати до себе 

буслів, бо, звісно, де на хаті бусол, там у хаті й щастя. І людей можна було 

зрозуміти, адже лиш кілька років, як закінчилася Велика Вітчизняна війна, і 

ще не вляглися страхи, ще не покидали їх сни, в яких завивали бомби, і не 

тільки діти, а й дорослі схоплювалися вночі й бігли до дверей, щоб 

рятуватись. Тож не дивно, що кожен хотів, аби на хаті в нього жили бусли, бо 

були вони прикметою спокою, безпеки, миру й щастя, а цього хотів кожен - і 

старий, і малий . (223 сл.) 

 

РІДНЕ ПОЛЕ 

 

Пензлі були рівнесенькі, тонкі, однакової довжини, мов щойно застругані 

олівці, їх було багато: для кожної фарби - окремий пензель. Катерина їх 

робила сама з волосинок пухнастого хвоста домашнього кота. То й справді 

дуже важливо, яким буде пензлик. 

Усеньке літо малювала Катерина картину „Рідне поле". Не маючи сама 

міцного здоров'я, Катерина Білокур особливо ревно любила усе здорове, 
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прекрасне, досконале. З діда-прадіда селянка, вона не переставала дивуватися 

незбагненній силі землі, скропленої дощем і зігрітої сонцем: з малесенького 

зернятка, вкинутого у пухку ріллю, виростає отака краса! Десь беруться з 

води, землі і світла найтонші переливи червоного, жовтого, вишневого, 

рожевого, блакитного! 

Де знаходить природа такі розмаїті барви, що їх не відтворити точно 

жодною фарбою, жодним пензлем! Ой, як хотілося жінці бодай хоч трохи 

передати цю 

красу на папері! На її малюнках квіти вражали своїми дивовижними 

формами, багатством кольорів. 

„Як тебе прославити, рідна земле? - не раз думала художниця. - Не одною 

квіткою змалювати, не одним кущем чи деревом, а всю тебе показати, - 

широку, прекрасну й родючу?" 

Художниця знайшла барви, щоб змалювати поетичний образ землі, яка 

ще оповита сизим ранковим туманом, але вже виграє кольорами веселки. 

Вона передала поле як неозорий простір земної кулі - широкий, як море, що 

сягає у незміряну далину „Рідне поле" - одна з найвідоміших картин 

художниці. Розглядаючи полотна Катерини Білокур, переконуєшся, що вона - 

справжній самородок у морі народних талантів. (225 сл.) 

(За Д. Степановим)  

 

ЗВ'ЯЗОК ІЗ ЗЕМЛЕЮ 

Ніколи перше не почував я так ясно зв'язку з землею, як тут. У містах 

земля одягнена в камінь й залізо і тому недоступна. Тут я став близький до 

неї. Свіжими ранками я перший будив сонну ще воду криниці. Коли порожнє 

відро плескалось денцем об її груди, вона ухала гучно спросоння у глибині й 

ліниво вливалась у нього. Потому темніла на сонці. Я пив її, свіжу, холодну, 

ще повну снів, і хлюпав нею собі у лице. 

Після того було молоко. Білий пахучий напій пінивсь у склянці, і, 

прикладаючи його до уст, я знав, що то вливається в мене м'яка, як дитячі 
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кучері, вика, на якій тільки ще вчора цілими роями сиділи фіолетові 

метелики цвіту. Я п'ю екстракт луки. 

Або той чорний разовий хліб, який так гарно, по-сільськи, пахне. Він мені 

близький, наче дитина, що зросла на моїх очах. Он біжить він полями, як 

дикий вовнистий звір, і вигинає хребет. А край ниви стоять вітряки, наче 

пастки на нього. 

Я тут почуваю себе багатим, хоч нічого не маю. Всю землю, велику, 

розкішну, я вміщаю в собі. І тоді здається мені, що ще більше права маю на 

неї. (185 слів) 

(За М. Коцюбинським)  

 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ НА РУСІ 

 

Яскравими сторінками воєнного мистецтва назавжди лишилися в історії 

знамениті морські походи київських князів. Кораблі русичів добре знали на 

Чорному морі, бачили на Каспії, запливали вони і до берегів Сирії. 

З давніх-давен на Русі процвітало кораблебудування. Київські умільці 

постійно придумували нові типи суден. Від перших примітивних човнів, 

видовбаних або випалених у стовбурі дерева, руський флот пройшов великий 

шлях розвитку. З'явилися човни довжиною до п'ятнадцяти метрів, які 

вміщували до півсотні воїнів. 

Наближаючись до ворога, одні з них гребли, затулені щитами, інші 

натягували луки або стискали в руках списи, готуючись до ближнього бою. 

Були на таких човнах вітрила, які ставали доброю підмогою гребцям при 

попутному вітрі. 

Пізніше на Русі з'явилися великі кораблі, в яких під палубою сиділи 

гребці, заховані від ворожих стріл і каменів. У них були високі щогли та по 

кілька вітрил. На цих же суднах плавали руські купці до найдальших земель. 

Бо Київ, інші великі міста нашої землі вели жваву торгівлю з багатьма 

народами. 
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Історія флоту Київської Русі — промовисте свідчення талановитості її 

людності, яка вміла створити найсучаснішу для того періоду історії техніку й 

уміло користуватися нею. Це був, як бачимо, народ-трудівник, народ-воїн, 

народ-будівничий. (192 слова). 

(За М. Слабошпицьким)  

 

КОЗАЦЬКЕ ЖИТЛО 

Січ - ото в запорожців кріпость. Коло неї були окопи, вали, а всередині 

дзвіниця була така, що в неї й гармати ставились... 

У Січі - так там жили все по куренях, по скільки там сот чоловік. Та й 

курені були великі. Ставились курінь до куреня причілком, а в них були 

стовпи й сволоки. А по степах жили в землянках, або, по-їхньому, бурдюгах: 

так чоловік по п'ятнадцять, а то й менш. 

Оце викопає козак яму, обставить її чим там попало, обліпить, обмаже, 

поставить піч хліб пекти, зробить кабицю страву варити та й живе. Димарів 

тоді не було. Зимою як розпалить камінь, так він аж горить — уже холодно 

не буде. 

В деяких землянках було і вбранство: по стінах висіла зброя всяка, а на 

покуті стояли образи — усе розмальовані. Попід стінами ставили лавки, 

ослончики, щоб було де сісти. 

Землянок запорожці ніколи не замикали. Як їдуть куди або йдуть, то так і 

кидають їх: ніхто нічого не зачепить. Хто хочеш, той і заходь у землянку. Як 

хочеш їсти, розводь вогонь, бери казан, вари страву, яка там зоставлена, їж, 

пий, спочивай – заборони не було. А приїде хазяїн, так ще й радий гостеві, бо 

то тільки й родина йому на широкім степу. Він йому радий, він його і 

привітає. 

Хазяїн їде куди, так ще й зоставляє страву для подорожнього. Хто хоч, 

заходь. Та й заходять, було. Наїдяться, нап'ються на дурничку та зроблять 

хрест, поставлять його серед землянки – це означає, що були гості й дякують 

господареві. (220 слів) 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Завдання: перепишіть, розставляючи необхідні знаки. Пунктуацію 

поясніть. 
 

Не дуріте дітей ваших що вони на світі на тілько щоб панувати бо невчене око 

загляне їм в саму душу глибоко глибоко… 

Недавно я поза Уралом блукав і Господа благав щоб наша правда не пропала щоб 

наше слово не вмирало і виблагав 

Минають дні минає літо а Україна знай горить по селах плачуть голі діти батьків 

немає… 

Пишіть листи і надсилайте вчасно коли їх ждуть далекі адресати коли є час коли 

немає часу і коли навіть ні про що писати. 

 

 

Знесилений важкою роботою Іван опустившись на землю приліг і вдивлявся на 

захід. 

У тьмяному світлі сірого дня що лилось крізь діри вікон та через стелю все 

здавалося чужим чудним не подібним до того що було вчора. 

Найсвятіші наші помисли спрямовані на те щоб розквітло на планеті життя справді 

братерське без воєн без чвар і тривог які зараз колишуть світом. 

 

 

Я став мовчазним хмурим та хмурість моя на час. 

Зустрівшись тут несподівано хлопці зніяковіли і привітавшись зайшли до хати 

разом. 

Був зорепад і зелен сад і ми були у парі. 

Він вісімнадцятирічний хлопець повертався з весняного лісу засіяного синім 

рястом і прозоро-голубими дзвониками. 

 

 

 

Усе іде але не все минає над берегами вічної ріки. 

Нащадок козаків щирий патріот він дбав про збереження української культури 

культивування української мови. 

Та прийде час і ти огнистим видом засяєш у народів гордім колі. 

Найменша дочка його Соломія підвівши голову й дивлячись вверх оглядала 

яблуню обсипану плодами. 

 

 

Пройшла гроза і ніч промчала і знову день шумить кругом. 

Високий сутулий у брезентовому плащі він ходив із сажнем по полю заміряв 

виоране. 

Я правді глянула у вічі і чорний колір білим став. 

Темна ніч напоєна степовими пахощами сумна й мовчазна пропливала над 

Асканією. 

 

 

 

Моя верба вже сива стала а джерело ще жебонить й яр мій родить для «кресала» і 

люди стали краще жить. 
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Привозять їх із табору розташованого неподалік у дюнах. 

А слово і тремтить і поспіша і чути наче дзвонів десь бриніння й сміється Мавка 

страчена душа… 

Настечка засвічує каганець і прикриваючи рукою несе до столу боячись не 

розхлюпати нафту. 

 

Ось твій світ людино вічний і прекрасний і ти в ньому живеш коротку свою мить. 

Гей був у Січі козак на прізвище Чалий. 

То хмарка набіжить і бризне дощ краплистий ясною вільгістю оббризкавши цвітінь 

то сонце вигляне яскраво-променисте і знов сховається і знову дощ і тінь. 

 

 

Наша з вами місія дорогий друже пробудити й утвердити й виховати любов до 

слова. 

Все залишається у Часі й кипить в космічному котлі і кожна мить як срібна чаша до 

вуст підноситься мені. 

Ахнули козаки почувши таку страхітливу вість і руки опустили потупивши очі 

додолу. 

І згорають дні як стрічі і димлять вітри розлуки залишивши тільки муку.  

 

 

Із пуп’янка долонь викохується слово беззвучне і гучне з роси з води й сльози. 

Тепла хвиля підкотилася Данилу до серця і гарно стало йому з оцим старим 

вітряком з мельником у ньому з людьми. 

Там батько плачучи з дітьми а ми малі були і голі не витерпів лихої долі умер на 

панщині. 

Червоне то любов а чорне то журба. 

 

 

 

Ще великий Микола Гоголь наш славний земляк захоплено говорив про мову 

нашого народу називаючи її милозвучною. 

Люби мене й я буду вічно юним і  поруч мене будеш юна ти. 

Послухавши Еней Охріма укрившись на полу ліг спать. 

То мати гукає то мати шепоче мене виряджаючи в дальню дорогу. 

 

 

 

І мабуть усі ми тоді почували себе молодими дивлячись на вічно молоду «Енеїду», 

«Наталку Полтавку». 

Чи то весни колиска запашна мене гойдала в чисті небозводи, чи може хто з 

благословенним словом до мене в душу стиха нахиливсь.  

І тоді мій край стражденний винісши негоду і труд і подвиг славлячи в житті 

синам-героям пам’ятник возводить.  

 

 

 

Не тільки жайворонки нас мене й товаришів вітали але й гречки в той самий час 

рожевим гомоном співали. 

Класична література лишила нам великі заповіти правдивість відданість народові 

ідеали братерства і гуманізму. 
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А сьогодні над Харковом зупинились табуни південних хмар і йде справжній 

тропічний дощ густий запашний і надзвичайно теплий. 

 

 

В ім’я миру і злагоди народів я певен кожен із нас не пошкодує віддати розум і 

здібності віддати всі найкращі сили своєї душі. 

На високій скелі ранньою добою сокіл кулею підбитий клекотав і могутній клекіт 

розлітавсь луною і орлів на волю попід хмари звав. 

Вона Леся Українка мала залізну волю безмежну сміливість та допитливість думки. 

 

 

 

Раптом у двір увійшов якийсь дядько і вони з Семеном поспішно таємниче 

шепочучи почали про щось говорити. 

Чуєш мамо горлиця мені знову нагадала давню пісню колискову. 

І я живу і надо мною з своєю Божою красою гориш ти зоренько моя моя 

порадонько святая моя ти доле молодая! 

 

 

Найсвятіші наші помисли спрямовані на те щоб розквітло на планеті життя справді братерське 

без воєн без чвар і тривог які зараз колишуть світом. 

Зустрівшись тут несподівано хлопці зніяковіли і привітавшись зайшли до хати разом. 

Був зорепад і зелен сад і ми були у парі. 

 

 

 

Ви скажіть що я не хочу слави з рук його приймати бо лихую тільки славу тії руки можуть дати.  

Знесилений важкою роботою Іван опустившись на землю приліг і вдивлявся на захід.  

Я став мовчазним хмурим та хмурість моя на час. 

 

 

 

Чудова тепла ніч таємно зоріла коли Маруся спішно випурхнула з хати проповзла попід 

гіллястим наметом розквітлої калини що стелилася по землі і опинилася в саду.  

Він вісімнадцятирічний хлопець повертався з весняного лісу засіяного синім рястом і прозоро-

голубими дзвониками. 

Усе іде але не все минає над берегами вічної ріки. 

 

 

 

Тоді як ще листя зелене було як трави стояли і квіти пахтіли кудись несподівано сонце зайшло. 

Нащадок козаків щирий патріот він дбав про збереження української культури культивування 

української мови. 

Та прийде час і ти огнистим видом засяєш у народів гордім колі. 

 

 

 

Моя любове не допусти щоб світ зійшовся клином і не приспи для чого я живу. 

Найменша дочка його Соломія підвівши голову й дивлячись вверх оглядала яблуню обсипану 

плодами. 

Пройшла гроза і ніч промчала і знову день шумить кругом. 
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У тьмяному світлі сірого дня що лилось крізь діри вікон та через стелю все здавалося чужим 

чудним не подібним до того що було вчора. 

Високий сутулий у брезентовому плащі він ходив із сажнем по полю заміряв виоране. 

Я правді глянула у вічі і чорний колір білим став. 

 

 

 

Українська мова для мене це море в якого немає дна я яке настільки багатоманітне що ніколи не 

встановити межі при пізнанні її феномена. 

Темна ніч напоєна степовими пахощами сумна й мовчазна пропливала над Асканією. 

Моя верба вже сива стала а джерело ще жебонить й яр мій родить для «кресала» і люди стали 

краще жить. 

 

 

Як добре те що смерті не боюсь я і не питаю чи тяжкий мій хрест що перед вами судді не 

клонюся в передчутті недовідомих верст що жив любив і не набрався скверни ненависті 

прокльону каяття. 

Привозять їх із табору розташованого неподалік у дюнах. 

А слово і тремтить і поспіша і чути наче дзвонів десь бриніння й сміється Мавка страчена 

душа… 

Коли дехто  з моїх друзів каже щоб я беріг сили бо інакше мовляв передчасно згорю я відповідаю 

що віддаю перевагу горінню. 

Настечка засвічує каганець і прикриваючи рукою несе до столу боячись не розхлюпати нафту. 

Ось твій світ людино вічний і прекрасний і ти в ньому живеш коротку свою мить. 

 

 

 

І крові не стало і гаснув вогонь і падала пісня крилата як падає жовтий осінній листок як пташка 

стрілою піднята. 

Гей був у Січі козак на прізвище Чалий. 

То хмарка набіжить і бризне дощ краплистий ясною вільгістю оббризкавши цвітінь то сонце 

вигляне яскраво-променисте і знов сховається і знову дощ і тінь. 

 

 

 

Не злякать вам нікого холодні сніги бо розтопить вас сонце блискуче і нечуваний сміх залуна 

навкруги як тікати ви будете з кручі. 

Наша з вами місія дорогий друже пробудити й утвердити й виховати любов до слова. 

Все залишається у Часі й кипить в космічному котлі і кожна мить як срібна аша до вуст 

підноситься мені. 

 

 

 

Вночі Андрій довго не міг заснути бо в хаті було видно од великих зірок на небі і густо пахло 

холодною м’якоттю. 

Ахнули козаки почувши таку страхітливу вість і руки опустили потупивши очі додолу. 

І згорають дні як стрічі і димлять вітри розлуки залишивши тільки муку.  
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Розповідають легенди що колись у давнину тут де тепер розкинулось її рідне село Крукове була 

поліська рівнина на якій гуляли вітри. 

Із пуп’янка долонь викохується слово беззвучне і гучне з роси з води й сльози. 

Тепла хвиля підкотилася Данилу до серця і гарно стало йому з оцим старим вітряком з 

мельником у ньому з людьми. 

 

Коли зграя залетить далеко і в тумані стане тихо я зупиняюся і наслухаю що робиться попереду. 

Там батько плачучи з дітьми а ми малі були і голі не витерпів лихої долі умер на панщині.  

Червоне то любов а чорне то журба. 

 

 

 

Я б не ступив на батьківський поріг якби забув про долю Батьківщини про те що в серці 

змалечку зберіг. 

Ще великий Микола Гоголь наш славний земляк захоплено говорив про мову нашого народу 

називаючи її милозвучною. 

Люби мене й я буду вічно юним і  поруч мене будеш юна ти. 

 

 

 

Чи може бути людина щаслива якщо її життя перетвориться в бездушне споживання радощів 

якщо вона не знає який важкий тернистий шлях веде до джерел цього потоку радощів. 

Послухавши Еней Охріма укрившись на полу ліг спать. 

ТО мати гукає то мати шепоче мене виряджаючи в дальню дорогу. 

 

 

 

В душі скам’янілій є віра одна в хвилину коли виповняється міра над світом підноситься судна 

сокира щоб з ворога взяти за кривду сповна.  

І мабуть усі ми тоді почували себе молодими дивлячись на вічно молоду «Енеїду», «Наталку 

Полтавку». 

Чи то весни колиска запашна мене гойдала в чисті небозводи, чи може хто з благословенним 

словом до мене в душу стиха нахиливсь.  

 

 

 

Не можу я до тебе не вернутись бо ти це я моя душа і тіло бо ти життя наповнене до краю моєю 

радістю моїм вогнем і шалом. 

І тоді мій край стражденний винісши негоду і труд і подвиг славлячи в житті синам-героям 

пам’ятник возводить.  

Не тільки жайворонки нас мене й товаришів вітали але й гречки в той самий час рожевим 

гомоном співали. 

 

 

 

Якби зірким спромігся оком ти в докінченості цілість охопити то знав би що прямуєш до мети 

яка у вічності буде світити. 

Класична література лишила нам великі заповіти правдивість відданість народові ідеали 

братерства і гуманізму. 

А сьогодні над Харковом зупинились табуни південних хмар і йде справжній тропічний дощ 

густий запашний і надзвичайно теплий. 
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Навіть далекий вогник на хуторі біля містка теж здається мені зорею що стала в чиємусь вікні 

щоб радісніше жилося добрим людям. 

В ім’я миру і злагоди народів я певен кожен із нас не пошкодує віддати розум і здібності віддати 

всі найкращі сили своєї душі. 

На високій скелі ранньою добою сокіл кулею підбитий клекотав і могутній клекіт розлітавсь 

луною і орлів на волю попід хмари звав. 

 

 

 

В яку б незнайому обстановку не закинула нас доля з яким би випадковим чи невипадковим 

колом людей вона не звела вас ви завжди зможете розраховувати на те що знайдете рідну 

людину яка розуміє вас з півслова. 

Вона Леся Українка мала залізну волю безмежну сміливість та допитливість думки. 

Раптом у двір увійшов якийсь дядько і вони з Семеном поспішно таємниче шепочучи почали про 

щось говорити. 

 

 

 

Коли несуть прийдешнє слово на втомлених устах літа і суєта немов полова від слова того 

відліта я знову думаю про право підводити сонця з імли я знову думаю про справу в яку те 

слово улили. 

Чуєш мамо горлиця мені знову нагадала давню пісню колискову. 

І я живу і надо мною з своєю Божою красою гориш ти зоренько моя моя порадонько святая моя 

ти доле молодая! 

 

 

Найсвятіші наші помисли спрямовані на те щоб розквітло на планеті життя справді братерське 

без воєн без чвар і тривог які зараз колишуть світом. 

Зустрівшись тут несподівано хлопці зніяковіли і привітавшись зайшли до хати разом. 

Був зорепад і зелен сад і ми були у парі. 

 

 

 

Ви скажіть що я не хочу слави з рук його приймати бо лихую тільки славу тії руки можуть дати.  

Знесилений важкою роботою Іван опустившись на землю приліг і вдивлявся на захід.  

Я став мовчазним хмурим та хмурість моя на час. 

 

 

 

Чудова тепла ніч таємно зоріла коли Маруся спішно випурхнула з хати проповзла попід 

гіллястим наметом розквітлої калини що стелилася по землі і опинилася в саду.  

Він вісімнадцятирічний хлопець повертався з весняного лісу засіяного синім рястом і прозоро-

голубими дзвониками. 

Усе іде але не все минає над берегами вічної ріки. 

 

 

Тоді як ще листя зелене було як трави стояли і квіти пахтіли кудись несподівано сонце зайшло. 

Нащадок козаків щирий патріот він дбав про збереження української культури культивування 

української мови. 

Та прийде час і ти огнистим видом засяєш у народів гордім колі. 
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Моя любове не допусти щоб світ зійшовся клином і не приспи для чого я живу. 

Найменша дочка його Соломія підвівши голову й дивлячись вверх оглядала яблуню обсипану 

плодами. 

Пройшла гроза і ніч промчала і знову день шумить кругом. 

 

 

У тьмяному світлі сірого дня що лилось крізь діри вікон та через стелю все здавалося чужим 

чудним не подібним до того що було вчора. 

Високий сутулий у брезентовому плащі він ходив із сажнем по полю заміряв виоране. 

Я правді глянула у вічі і чорний колір білим став. 

 

 

Українська мова для мене це море в якого немає дна я яке настільки багатоманітне що ніколи не 

встановити межі при пізнанні її феномена. 

Темна ніч напоєна степовими пахощами сумна й мовчазна пропливала над Асканією. 

Моя верба вже сива стала а джерело ще жебонить й яр мій родить для «кресала» і люди стали 

краще жить. 

 

 

Як добре те що смерті не боюсь я і не питаю чи тяжкий мій хрест що перед вами судді не 

клонюся в передчутті недовідомих верст що жив любив і не набрався скверни ненависті 

прокльону каяття. 

Привозять їх із табору розташованого неподалік у дюнах. 

А слово і тремтить і поспіша і чути наче дзвонів десь бриніння й сміється Мавка страчена 

душа… 

 

 

Коли дехто  з моїх друзів каже щоб я беріг сили бо інакше мовляв передчасно згорю я відповідаю 

що віддаю перевагу горінню. 

Настечка засвічує каганець і прикриваючи рукою несе до столу боячись не розхлюпати нафту. 

Ось твій світ людино вічний і прекрасний і ти в ньому живеш коротку свою мить. 

 

 

І крові не стало і гаснув вогонь і падала пісня крилата як падає жовтий осінній листок як пташка 

стрілою піднята. 

Гей був у Січі козак на прізвище Чалий. 

То хмарка набіжить і бризне дощ краплистий ясною вільгістю оббризкавши цвітінь то сонце 

вигляне яскраво-променисте і знов сховається і знову дощ і тінь. 

 

 

Не злякать вам нікого холодні сніги бо розтопить вас сонце блискуче і нечуваний сміх залуна 

навкруги як тікати ви будете з кручі. 

Наша з вами місія дорогий друже пробудити й утвердити й виховати любов до слова. 

Все залишається у Часі й кипить в космічному котлі і кожна мить як срібна аша до вуст 

підноситься мені. 

 

Вночі Андрій довго не міг заснути бо в хаті було видно од великих зірок на небі і густо пахло 

холодною м’якоттю. 

Ахнули козаки почувши таку страхітливу вість і руки опустили потупивши очі додолу.  

І згорають дні як стрічі і димлять вітри розлуки залишивши тільки муку. 
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Розповідають легенди що колись у давнину тут де тепер розкинулось її рідне село Крукове була 

поліська рівнина на якій гуляли вітри. 

Із пуп’янка долонь викохується слово беззвучне і гучне з роси з води й сльози. 

Тепла хвиля підкотилася Данилу до серця і гарно стало йому з оцим старим вітряком з 

мельником у ньому з людьми. 

 

 

Коли зграя залетить далеко і в тумані стане тихо я зупиняюся і наслухаю що робиться попереду.  

Там батько плачучи з дітьми а ми малі були і голі не витерпів лихої долі умер на панщині. 

Червоне то любов а чорне то журба. 

 

 

Я б не ступив на батьківський поріг якби забув про долю Батьківщини про те що в серці 

змалечку зберіг. 

Ще великий Микола Гоголь наш славний земляк захоплено говорив про мову нашого народу 

називаючи її милозвучною. 

Люби мене й я буду вічно юним і  поруч мене будеш юна ти. 

 

Чи може бути людина щаслива якщо її життя перетвориться в бездушне споживання радощів 

якщо вона не знає який важкий тернистий шлях веде до джерел цього потоку радощів. 

Послухавши Еней Охріма укрившись на полу ліг спать. 

ТО мати гукає то мати шепоче мене виряджаючи в дальню дорогу. 

 

В душі скам’янілій є віра одна в хвилину коли виповняється міра над світом підноситься судна 

сокира щоб з ворога взяти за кривду сповна.  

І мабуть усі ми тоді почували себе молодими дивлячись на вічно молоду «Енеїду», «Наталку 

Полтавку». 

Чи то весни колиска запашна мене гойдала в чисті небозводи, чи може хто з благословенним 

словом до мене в душу стиха нахиливсь.  

 

Не можу я до тебе не вернутись бо ти це я моя душа і тіло бо ти життя наповнене до краю моєю 

радістю моїм вогнем і шалом. 

І тоді мій край стражденний винісши негоду і труд і подвиг славлячи в житті синам-героям 

пам’ятник возводить.  

Не тільки жайворонки нас мене й товаришів вітали але й гречки в той самий час рожевим 

гомоном співали. 

 

Якби зірким спромігся оком ти в докінченості цілість охопити то знав би що прямуєш до мети 

яка у вічності буде світити. 

Класична література лишила нам великі заповіти правдивість відданість народові ідеали 

братерства і гуманізму. 

А сьогодні над Харковом зупинились табуни південних хмар і йде справжній тропічний дощ 

густий запашний і надзвичайно теплий. 

 

Навіть далекий вогник на хуторі біля містка теж здається мені зорею що стала в чиємусь вікні 

щоб радісніше жилося добрим людям. 

В ім’я миру і злагоди народів я певен кожен із нас не пошкодує віддати розум і здібності віддати 

всі найкращі сили своєї душі. 

На високій скелі ранньою добою сокіл кулею підбитий клекотав і могутній клекіт розлітавсь 

луною і орлів на волю попід хмари звав. 
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В яку б незнайому обстановку не закинула нас доля з яким би випадковим чи невипадковим 

колом людей вона не звела вас ви завжди зможете розраховувати на те що знайдете рідну 

людину яка розуміє вас з півслова. 

Вона Леся Українка мала залізну волю безмежну сміливість та допитливість думки. 

Раптом у двір увійшов якийсь дядько і вони з Семеном поспішно таємниче шепочучи почали про 

щось говорити. 

 

 

Коли несуть прийдешнє слово на втомлених устах літа і суєта немов полова від слова того 

відліта я знову думаю про право підводити сонця з імли я знову думаю про справу в яку те 

слово улили. 

Чуєш мамо горлиця мені знову нагадала давню пісню колискову. 

І я живу і надо мною з своєю Божою красою гориш ти зоренько моя моя порадонько святая моя 

ти доле молодая! 
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ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ 
Варіант 1 

1. Словосполучення якого рядка утворено способом керування? 

1. Розумітися на красі, схожий на сонце, піклуватися по-батьківськи, недалеко від школи. 

2.  Серце матері, любити дітей, рідна школа, право будувати, плести з барвінку. 

3. Один із двохсот мільйонів, засівати житом, вчитися у старших, писати красиво, вищий 

від батька. 

4. Говорити без пауз, будувати разом, сіячі добра, повен радості, гідно поводитися. 

5. Славити Батьківщину, пісня про щастя, потрібний людям, радісно дітям, готуватися до 

зустрічі. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Пахло талою землею. 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне вираження. 

 Ми спадкоємці спадків розграбованих. Ми власники сплюндрованих святинь. 

 

5. Завершіть речення:  

 Просте речення – це… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Покиньте ж бо, бабуню, шити та розкажіть казку! Дощ. Блискавка. Грім. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір речення. 

 Отож то дивіться та кайтесь дівчата щоб не довелося москаля шукать щоб не 

довелося як Катря шукає.). 

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір речення, 

намалюйте схему речення. 

Як не любить той край де вперше ти побачив солодкий дивний світ що ми звемо життям 

де вперше став ходить і квіткою неначе в його теплі зростав і усміхавсь квіткам! 

 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Ні наша мова не загине 

 Їй не знищити сили злі 

 Ти власним світом Україно 

 Сіяти будеш на землі! 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

Глянув попід машиною і похолов: на нього сунув плямистий танк, той самий, що він 

підірвав, чи інший, який зумів прибрати підбитого з дороги чи обійти. 
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Варіант 2 

1. Виберіть рядок із прикметниковим словосполученням. 

1. Лапатий сніг, неперевершена краса, сповнений надій, зроблений з дерева, 

старший за брата, світова поезія. 

2. Переписаний з книги, мій товариш, незакінчена повість, серйозний з 

дитинства, правильне рішення, творчий задум. 

3. Гарний з лиця, переповнений почуттями, задоволений поїздкою, солодший 

від меду, старший від мене. 

4. Доручена справа, переведена товаришем книга, справжня дружба, 

доведений до відчаю, скромний у житті, крайній ліворуч.  

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Шануй і поважай батька і матір.  

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Велика простота – найвища досконалість. 

 

5. Завершіть речення: 

 Додаток – це… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 “Сонячні кларнети“ — перша збірка поезій Павла Тичини. Віконця 

замуровано морозом. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

      І гай шумить і дзвонить море і хори дивнії гримлять...  

 
8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір речення, 

намалюйте схему речення. 

     Йому дуже хотілося побачити яка ж то весна і хто саме нестиме її на своїх крилах.  

 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Оце мій Київ це моя вітчизна 

 Залиті кров’ю київські вали. 

 Ой люди люди Божа подобизна 

 До чого ж ви цю землю довели?! 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Пасажири, які їдуть через Донбас до моря, похапцем зачиняють вікна вагонів від 

пилу і вугляного пороху, - їм і на думку не спаде, що цей насправді інакший, що повітря в 

ньому цілюще й солодке. 
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Варіант 3 

 

1. З’ясуйте, у якому рядку всі словосполучення атрибутивні 

1. Життя Шевченка, шум струмка, роздуми письменника, старання учнів, 

доля Ганни, шепіт трав. 

2. Служіння народу, прагнення до вдосконалення, написано письменником, 

радість матері, повага до брата. 

3. Звернення до народу, осмислення істини, мислення людини, сприйняття 

світу письменником, громадянське сумління, захист прав. 

4. Хвилювання учня, запис до книги, написання твору, витвір художника, 

творче натхнення, відтворення дійсності. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Руйнувати пташині гнізда не можна. 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Я сирота з Вільшаної, сирота, бабусю. 

 

5. Завершіть речення: 

 Означення – це… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Твоє журливе “ку-ку“ спливало і змивало мою втому. Молодиця 

звалася Чайчиха Горпина. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

 Нема кому розпитати чого плачуть очі нема кому розказати чого серце 

хоче. 

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

    Прилинь сизий орле бо я одинокий сирота на світі в чужому краю. 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 О рідне слово хто без тебе я? 

 Німий жебрак старцюючий бродяга 

 Мертвяк оброслий плиттям саркофага 

 Прах купа жалюгідного рам’я. 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 
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 Перед нами оживали неозорі лани, нам вчувався срібно струнний спів 

жайворонка, здавалося: ми чуємо пахощі степових трав, яких так багато було 

навколо. 

 Варіант 4 

1. Словосполучення якого рядка однакові за відношенням між головним і 

залежним словами? 

1. Тридцять учнів, перші квіти, шостий  з краю, троє дітей, багато помилок, 

один із них. 

2. Виявитися здібним, повернутися задоволеним, крокувати пліч-о-пліч, 

кілька кроків, мереживо казки, група учнів. 

3. Радіти успіхам, переповнений емоціями, сприймати музику, зроблений з 

металу, розповідати про подію, розповідати товаришеві. 

4. Написати крейдою, працювати з радістю, написано нерозбірливо, 

перевірено директором, овіяний легендою, красивий душею. 

5. Перемогти у спорті, розмовляти з товаришем, співати в хорі, покласти на 

стіл, ходити по полю, ставитися з пошаною. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки 

Батьківщину. 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Афоризм – це добре відредагований роман. 

5. Завершіть речення: 

 Обставина – це… 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Їхати вже куди-небудь було вже пізно. Це сузір“я називається Великою 

Ведмедицею. 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

 Це бачиш для того щоб знать було що криниця єсть коло дороги щоб 

заходили з криниці люди воду пити..  

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

    Якби знала що загине була б не пустила пішла вночі до ворожки щоб 

поворожила. 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Приїжджайте частіше додому 

 Щоб не мучила совість потому 

 Ні грошей не привозьте ні слави 

 Будьте з рідними ніжні й ласкаві 

 Бо не вічні ні батько ні мати 
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 Завтра можете їх не застати. 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Ми знялися гордо і крилато, бачим світ і небо молоде, той, кого 

навчила ти літати, з піднебесся не впаде! 

Варіант 5 

1. У якому рядку всі поєднання слів не становлять словосполучення? 

1. Гори перевернути, дати на горіхи, часто-густо, сказати правду, розв’язати 

язик. 

2. Бути насторожі, кривити душею, лебедина пісня, очима стріляти, на 

повний хід, поети і прозаїки. 

3. Нарубати дров, бути причетним до справи, буду виступати, ріки і озера, 

найбільш вдалий, бачити небо. 

4. Іван Котляревський, ламати голову, крізь зуби сказати, голубе паливо, 

весна рання. 

5. Тримати камінь за пазухою, честь і слава, дати пораду, розводити 

дискусію, слова ковтати. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Любіть життя, шануйте кожний день. 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Легенди бувають правдивіше за історію. 

 

5. Завершіть речення: 

 Прикладка – це… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Грамоті учиться завжди пригодиться. Село називається Михало- 

Коцюбинське. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

     Мені здається що це я що це ж та молодість моя...  

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

     А я розкажу за що Україна наша стала гинуть за що й я між ними в могилі 

живу.  

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Грайте арфи грайте ліри грайте лютні 

 Бийте дзвони лийте тони сонячні й могутні 
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 Бо виходить Божа Мати з неба синьої палати 

 Вбрана в семибарвної веселки злототкані. 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Кудись біжимо, бо веселі та  юні, і стелить весна нам шовки напоказ, а 

нашої мрії вітри семиструнні мелодію щастя складають для нас. 

Варіант 6 

1. У якому рядку всі словосполучення дієслівні? 

1. Уміння працювати, боротися за щастя, навчати дітей, чекати весни, вчити 

правильно, дочитати сторінку, вдячність за турботу.  

2. Працювати на совість, допомагати батькам, виконуючи доручення, 

вручити подарунок, вступати до інституту. 

3. Сповнений надій, доглядати хворого, купити ліків, сподіватися на краще, 

одержати нагороду, повернутися в місто. 

4. Пам’ятати про подвиг, думка про товариша, поглядати у вікно, 

спостерігати за дітьми, мрія вчитися, радість перемоги. 

5. Виконати завдання, мрія про щастя, читаючи книгу, думати над 

прочитаним, гаяти час, відповісти на запитання. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 О друзі, розкриємо книги – життя невгасимого твір. 

 

 4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Яка ганьба – плювати у криницю, що з неї пив. 

 

5. Завершіть речення: 

 Тире між підметом і присудком у простому реченні ставиться… 

 

6. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

    Якби знала що загине була б не пустила пішла вночі до ворожки щоб 

поворожила. 

 

7. Випишіть словосполучення, охарактеризуйте їх. 

 Пішов козак молодий в далеку дорогу. 

8. Дайте характеристику простого речення. 

 Жить — це значить жить чуттям мільйонних сил. Буду я навчатись 

мови золотої. 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 В одній хатині вся сім’я 

 Над пряжею схилився тато 

 Сестричку забавляю я 
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 А мама жито мелють з братом. 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Коли все затихло і згасла церква темним дозорцем лишилася на порозі 

степу, Шаптала відчув свою самотність, і свідомість її залила йому душу 

теплом. 

 

Варіант 7 

 1. У якому рядку всі поєднання слів не становлять словосполучення? 

1. Звернутися з проханням, взяти участь, виступити з доповіддю, навчитися 

мовчати, попросити зупинитися, нести службу. 

2. Олексій Степанович, військове звання, стати агрономом, надати допомогу, 

стати насупроти ворога, бажати висловитися. 

3. Найбільш досконалий, дуже вдалий, зовсім непомітний, менш поширений, 

день у день, більш-менш. 

4. Готовий допомогти, мати бажання, здатний на подвиг, підняти на ноги, 

допустити помилку, впродовж віків. 

5. Складати подяку, дати згоду, робити зусилля, хлопці і дівчата, бити 

байдики. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Бо мене хоч били, добре били, а багато дечому навчили. 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 День мав бути прохолодний, туманний. 

 

5. Завершіть речення: 

 Однорідні члени речення – це… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Це в майбутнє вдивлялися сотні очей. За стряпчого була приставлена 

Лисиця. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

 Не дуріте дітей ваших що вони на світі на те тілько щоб панувать бо 

невчене око загляне їм в саму душу глибоко глибоко...  

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

         Бачить ліс чорніє а під лісом край дороги либонь курінь мріє.  

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Слова слова… Вони в собі всі різні 
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 тривожні й тихі радісні й сумні 

 є терпеливі є жорстокі й грізні 

 лукаві й чесні мудрі і смішні… 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Сонце пригрівало сильніше, земля дихала вільготніше, із голубого неба 

долітав повний жалю журавлиний трубний клич, який то гучнів, то завмирав, 

танучи в голубій безвісті. 

Варіант 8 

1. У якому рядку всі словосполучення обставинні? 

1. Оцінити правильно, полетіти стрілою, перебувати на чужині, працювати не 

покладаючи рук, недалеко від мене, стомлений вкрай. 

2. Поїхати до Польщі, бігати стежиною, їхати поїздом, завітати в гості, 

провідати друга, обійти навкруги. 

3. Відбуватися невдовзі, приїхати в понеділок, тривати тиждень, забігти на 

хвилину, незадовго до зустрічі, запізнитися на п’ять хвилин. 

4. Усміхатися від задоволення, зустрічатися віч-на-віч, сказати для 

заспокоєння, побігти наздоганяти, споконвіку відомий, подарувати на 

згадку. 

5. Поїхати вчитися, вимагати пояснення, вчинити зозла, прибирати сумлінно, 

хутко бігти. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Дихалося вільно, йшлося по землі легко. 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Я син простого лісоруба, гуцула із Карпатських гір. 

5. Завершіть речення: 

 При однорідних членах речення ставляться такі розділові знаки… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 П“ятірка сивих плотарів сиділа в тінях яворів. Бійці були напоготові. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

    Мені здається що це я що це ж та молодість моя...  

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

     А я розкажу за що Україна наша стала гинуть за що й я між ними в могилі 

живу.  

 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 
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 Моєму невгамовному єству 

 Бракує тут не так уже й багато 

 Антонівок що пахнуть за версту 

 Гіркого полину і рути-м’яти. 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Одійде в морок підле і лукаве, холуйство у минувшину спливе, і той 

ніколи не доскочить слави, хто задля неї на землі живе. 

Варіант 9  

1. У якому рядку словосполучення утворено способом прилягання? 

1. Співати натхненно, ставитися з любов’ю, жити для народу, одягнути 

пальто, зацікавитися проектом. 

2. Особливо потрібно, декілька разів, мало часу близько півночі, гуляти 

ввечері. 

3. Сказати тихо, значно більше, внаслідок експерименту, в атмосфері дружби, 

бувати в школі, жити в місті. 

4. Працювати разом, увійти в серце, подивитися здивовано, весело співати, 

ввічливо привітатися. 

5. Говорити лагідно, дуже чемно, зовсім по-дитячому, шлях уперед, приїхати 

вранці. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Любиш поганяти, люби й коня годувати. 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Вірний приятель – то найбільший скарб. 

5. Завершіть речення: 

 Простий дієслівний присудок може бути виражений… 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Правда з кривдою старою б“ються під горою. Більшість учасників 

конференції були мовознавцями. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

 Я щасливий що очей не маю що нічого того в світі не бачу й не знаю. 

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

    І в четвертий провела небогу аж у поле до могили і молила Бога щоб 

швиденько верталася бо без неї в хаті якось сумно ніби мати покинула хату. 
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9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Коли б тепер згадавши дні минулі 

 Згубивши все промовити до неї 

 Ох рідна мамо ноги я намуляв 

 Чужою ідучи землею! 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Ми милуємося природою, і те, що в кожного з нас у ці хвилини 

відкриваються серця назустріч красі, здружує нас, ми ніби вперше бачимо 

один в одному ті рисочки, яких ми раніше не помічали. 

Варіант 10 

1. Словосполучення якого рядка однакові за відношенням між головним і 

залежним словами? 

1. Починати спочатку, надзвичайно байдужий, розпочати справу, 

повернутися пізно, втомитися від ходьби, міцно заснути. 

2. Письменник-реаліст, красуня Настя, ріка Горинь, плеяда літераторів, 

дівчинка-юнка, напрочуд красива. 

3. Дати ручку, повернутися до кімнати, змогти відпочити, повідомити про 

семінар, записатися в драмгурток, виїхати назавжди. 

4. Знавець історії, вивчення матеріалу, переконаний у справедливості, вищий 

від брата, вчитися грати. 

5. Підготувати доповідь, залагодити справу, вчити справедливо, розмова 

друзів, написати статтю, скласти конспект. 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Удосвіта встанеш – більше діла зробиш. 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Павло Тичина почав писати у чорні літа заборони українського слова. 

 

5. Завершіть речення: 

 Простий ускладнений дієслівний присудок – це… 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Лиш нам шуміти будуть віти. Мені тринадцятий минало. 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

 Он глянь у тім раї що ти покидаєш латану свитину з каліки знімають з 

шкурою знімають бо нічим обуть панят недорослих. 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

 І розказують і плачуть як Січ руйнували як москалі срібло-злото і свічі 

забрали у Покрови як козаки вночі утікали і на тихому Дунаю новим Кошем 

стали. 
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9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Ні не забудемо з літами 

 Стежки торуючи свої 

 Немає правди вище мами 

 І вище совісті її. 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Коли несуть прийдешнє слово на втомлених устах літа і суєта, немов 

полова, від слова того відліта, я знову думаю про право підводити сонця з 

імли, я знову думаю про справу, яку в те слово улили. 

Варіант 11 

1. У якому рядку всі поєднання слів не становлять словосполучення? 

1. Руку подавати, з давніх-давен, дорослі і малі, вскочити в халепу, брати 

участь в олімпіаді, Зелений Яр. 

2. Підбивати підсумки, з діда-прадіда, знати предмет як свої п’ять пальців, 

півня пустити, кота впіймати. 

3. Кирпу гнути, усі п’ятеро, піти собі, сказати правду, протягом дня. 

4. Дідусь відпочиває, біля моря, стратегія і тактика, кривити душею, велика 

держава. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Надворі вже зовсім розвиднілося. 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Молоденький місяць став шляхи верстати, щоб могла людина ріг його 

дістати. 

5. Завершіть речення: 

 Вставні слова – це… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

  А ми взяли та й збудували в майбутнє калиновий міст. Антонімами 

називаються пари слів з протилежними значеннями. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

 Усміхаться щоб люди не знали що на серці заховано щоб не привітали. 

  

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

 Подивись тепер на матір на свою Вкраїну що колишучи співала про 

свою недолю що співаючи ридала виглядала волю. 
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9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Тумани простелились як повитиця 

 Ховаючи від ока чагарі. 

 Дозвольте Вам матусю помолитися 

 Як вранці розпроміненій зорі. 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 В душі скам’янілій є віра одна: в хвилину, коли виповняється міра, над 

світом підноситься судна сокира, щоб з ворога взяти за кривду сповна. 

 

 

Варіант 12 

1.У якому рядку всі словосполучення однакові за морфологічним 

вираженням головного слова? 

1. Об’єднати зусилля, продовжувати розмову, спричинений спекою, 

навчитися поважати. 

2. Ретельно розібратися, постійно нагадувати, особливо важливо, необхідно 

пам’ятати, акуратно записаний, справедливо зауважено. 

3. Мільйони гектарів, п’ятеро із присутніх, один із нас, тисячі людей, десять 

гривень, дві берізки. 

4. Стурбований вкрай, завжди актуальний, складений утроє, короткий шлях, 

передбачений ученими, засіяний пшеницею. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Молотив цілий день, а віяти нічого. 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Хотів палати запалити або себе занапастити. 

5. Завершіть речення: 

 Звертання – це… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 І я вірші став писати під вечір золотий. Ніч — мов криниця без дна. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

 Пішла вночі до ворожки щоб поворожити чи довго їй одинокій на цім 

світі жити. 

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 
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 Їй Ярема розказував як жить вони будуть як окує всю в золото як долю 

добуде як виріжуть гайдамаки ляхів в Україні як він буде панувати коли не 

загине  

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Не питай рідна мати із шляху якого 

 мене виглядати 

 і очей не тумань стоячи на горбі. 

 Прийде час всі дороги на світі повернуться 

 у край наш крилатий 

 на печаль ворогам на втіху тобі. 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Вогонь у печі палає і гугонить, а Маланка заплющує очі, і їй здається, 

що то шумить колосом нива і серп черкає по стеблу. 

Варіант 13 

1. У якому рядку всі словосполучення мають об’єктні відношення 

1. Мить чекання, кінець осені, гурток з української мови, сторінки книги, 

музика природи, шкільні роки. 

2. Предмет спостереження, продовження конкурсу, час відпочинку, 

учительська нарада, повернутися щасливим, зустріч з космонавтом. 

3. Вивчити вірш, зустрічаючи сонце, вручений переможцям, вірний присязі, 

подарований батьком. 

4. Бути першим, пошуки істини, здаватися гарним, двадцять днів, називатися 

Іванком, четвертий день. 

5. Бути цікавим, троє з дівчат, дванадцять місяців, тридцять років, схожий на 

батька, батьківський наказ. 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Із можливого в чудесне перекинуто мости. 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Ми світ навчили розмовляти, коли знеміг він з німоти. 

 

5. Завершіть речення: 

 Узгоджені означення відокремлюються тоді, … 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Кайдашиха мусила заходжуватися сама коло своїх сорочок. “Ой не 

шуми, луже“ почулось здаля.  

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

  Чорнобрива Катерина найшла що шукала. Дунув вітер понад ставом  

сліду не стало. 
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8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

 Плач же серце плачте очі поки не заснули голосніше жалібніше щоб 

вітри почули щоб понесли буйнесенькі за синєє море чорнявому зрадливому 

на лютеє горе. 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Мене ізмалку люблять всі дерева 

 і розуміє бузиновий Пан 

 чому верба від крапель кришталева 

 мені сказала Здрастуй крізь туман. 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Біда, коли тебе забуде брат, та ще буває гірше востократ, коли тебе 

забуде друг. 

Варіант 14 

1. Укажіть, що з наведеного нижче можна вважати словосполученням: 

а) бігти швидко; 

б) ніч минула; 

в) назустріч вітрові; 

г) вздовж річки; 

д) всупереч логіці. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Просять тебе не втручатися в мої справи. 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Не знавши щастя, не знавши горя, хто сміє славити красу життя. 

 

5. Завершіть речення: 

 Неузгоджені означення відокремлюються тоді, коли… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Україні, її люду хочу я служити. Парубок — хоч води напийся. 

  

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

 Грає кобзар виспівує вимовля словами як москалі орда ляхи бились з 

козаками як збиралась громадонька в неділеньку вранці як ховали козаченька 

в зеленім байраці. 

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 
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 Візьміть його бо покину як батько покинув. 

 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Мамо шепочуть молитву уста 

 Хай відпливають літа за водою 

 Житом і паскою і лепехою 

 Вічно світатимуть ваші літа. 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 І день іде, і ніч іде, і, голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде 

апостол правди і науки. 

 

 

 

 

Варіант 15 

 

1. У якому рядку всі словосполучення утворено способом узгодження? 

1. Поетичний образ, сповнений гордості, єдина мета, життєва позиція. 

2. Висока гора, Довженкова творчість, право вибирати, поїхати будувати. 

3. Звичайний до буденності, попередній екзамен, п’ятий ряд, мій батько. 

4. Вишитий рушник, історичний досвід, кожний учень, середня освіта. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Не бійся досвітньої мли, - досвітній вогонь запали. 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Тікало три братики рідненькі, три товариші сердешні. 

 

5. Завершіть речення: 

 Прикладки відокремлюються тоді, коли…. 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Мені осіння ніч короткою здається. Сидить ворон на могилі та з голоду 

кряче. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

 Люди б сонце заступили якби мали силу щоб сироті не світило сльози 

не сушило.  
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8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

 Не одцуравсь того слова що мати співала не одцуравсь того слова що 

про Україну сліпий старець сумуючи співає під тином. 
 

 9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Так батьківщина глибінь тривожна 

 Очей матусі вічних і одних 

 Все те про що лиш їм  сказати можна 

 І вичитати можна тільки з них. 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Нехай серця не знають супокою, хай обганяють мрії часу біг, і наша 

юність буде хай такою, щоб їй ніхто не заздрити не міг! 

 

 

 

Варіант 16 

 

1.У якому рядку всі словосполучення утворено способом керування? 

1. Зробити гарно, пам'ять про війну, дужчий за мене, весело сміятися. 

2. Припасти до джерела, подолання труднощів, блідий від страху. 

3. Подав вечеряти, недоспівана пісня, любити землю, йти назустріч. 

4. Високі обіцянки, на п’ятому поверсі, так несподівано, бажання вчитися. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 А слова дружнього за гроші не купити. 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 «Лебеді материнства» - своєрідний заповіт Василя Симоненка. 

 

5. Завершіть речення: 

 Складне речення – це… 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 І він вперед ступив два кроки. Стріляй! Розвідник я. Солдат. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

 Давно те минуло як тими шляхами де йшли гайдамаки малими ногами 

ходив я та плакав та людей шукав. 

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 
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   Минають дні минає літо а Україна знай горить по селах плачуть голі 

діти батьків немає...  

 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Книги морська глибина 

 Хто в ній пірне лиш до дна 

 Той хоч і труду мав досить 

 Дивнії перли виносить. 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Я чув, як серце жалісно кричить, щоб ворога лежачого не бить, а розум 

говорив мені спокійно: затям, що гадина завжди лежить. 

 

 

 

 

 

 

Варіант 17 

 

1. У якому рядку всі словосполучення утворено способом прилягання? 

1. Згадувати щодня, добре навчитися, мудрість життя, частина поля. 

2. Зроблений абияк, скрізь побувати, споконвіку відомо, форма твору. 

3. Завчасу готуватися, вщерть налитий, по-справжньому чесний, бачу щодня. 

4. Дуже дивно, працювати втрьох, малинове варення, поїхати на роботу. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Не допустити жертв! 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Боятися смерті – на світі не жить 

 

5. Завершіть речення: 

 Складносурядне речення від складнопідрядного відрізняється тим, 

що… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Горобці-розбишаки підняли на хаті гармидер. Батога з піску не 

сплетеш. 
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7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

     На гору доступитися нелегко зате з гори зручніше боронитись. 

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

     Отоді коли дерева квітли і струмок сміявся на межі з-за гори далекої на 

світло виїхали вершники чужі. 

 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 А за вікном сніги летять лапаті 

 І не торкнувшись хліба і вина 

 Сидить край столу в новорічній хаті 

 Старенька мати сива і одна. 

 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Безсмертні всі: цей виховав дитину, той пісню написав, хоч і єдину, а 

той, що не зумів цього зробить, коло дороги посадив ялину.  

 

Варіант 18 

 

1. У якому рядку обставинні смислові відношення в словосполученні? 

1. Намагання дізнатися, пізно ввечері, дорога без кінця, твір про героя. 

2. Розповідати затинаючись, зовсім поруч, шостий від стіни, хтось із нас. 

3. Любити вірно, дуже старанно, десять років, життя в праці. 

4. Кава по-віденському, шапка набакир, сьогодні вдень, зовсім недалеко. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 І на оновленій землі врага не буде супостата. 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Любов, як сонце, може обігріти, а може й спопелити за зраду. 

 

5. Завершіть речення: 

Двокрапка у безсполучниковому складному реченні ставиться тоді, коли… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Сніп без перевесла — солома. З“їв кусочок з воловий носочок. 
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7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

     На війні не буває часу для сердечних для ніжних слів але серце й любов 

Тараса відчуваєш крізь бурю днів. 

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

 А вже здавалось що живого нерва живого нерва не було в мені!  

 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Цілую руки два святі старання 

 Що дух міцний замішують в діжі 

 Які вогонь розпалюють щорання 

 В плиті чи в грубі чи в моїй душі. 

 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Не може кермувати той людьми, хто сам не бачить шляху із пітьми, не 

може дати волю той народу, хто душу закував у темноту. 

 

 

 

Варіант 19 

 

1. У якому рядку всі словосполучення утворені способом керування? 

1. Бажання щастя, три секунди, виконане доручення, відібрати мову. 

2. Навчити любити, велич людини, багатство поезії, завершена книга. 

3. Вчитися у наставників, розповідь вояка. Полонити красою.3. Знайомство з 

поетом, проспівана арія, співець краси. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Запросити друзів до хліба-солі і живих і мертвих у далекім полі. 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Той не сміє називатися людиною, хто не любить рідної матері. 

 

5. Завершіть речення: 

 Тире у складному безсполучниковому реченні ставиться тоді, коли… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 
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 Вона була ще молодою і прехорошая собою. Уперто, молодо і сміло 

завжди, завжди дивись вперед. 

  

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

      З того часу в Україні жито зеленіє не чуть плачу ні гармати тілько вітер 

віє нагинає верби в гаї, а тирсу на полі.  

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

    Хоч крізь сон подивлюся на ту Україну де ходили гайдамаки з святими 

ножами на ті шляхи що я міряв малими ногами. 

 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Дніпро Україну згадаєм 

 Веселі селища в гаях 

 Могили-гори на степах 

 І веселенько заспіваєм. 

 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала; весни такої не 

було й не буде, як та була, що за вікном цвіла. 

 

Варіант 20 

 

1. У якому рядку смислові відношення у словосполученні атрибутивні? 

1. працьовита людина, десять сторіч, вдячний батькам, надто впевнений. 

2. Перший учень, рідної землі, над широким простором, в нашому саду. 

3. Сизий орел, запах моря, дорога над озером, друкована повість 

4. На зеленому полі, червоний від сорому, краплина роси, чорний камінь. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Його «Кобзар» нікому не спалить. 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Люди повинні більше дивитися на Стожари, на Чумацький Шлях. 

 

5. Завершіть речення: 

 Період – це… 
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6. Дайте характеристику простого речення. 

 Мій поклик — праця, щастя і свобода. Я є пролог, не епілог. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

 Слухайте щоб дітям потім розказать щоб і діти знали внукам розказали 

як козаки шляхту тяжко покарали за те що не вміла в добрі панувать. 

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

 Знать добре спить що не чує як кує зозуля що не лічить чи довго жить. 

Знать, добре заснула. 

 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Святе слово рідна мати; 

 Єсть іще святиня 

 Вища Богові миліша 

 Рідна Вкраїна. 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Мені співати хочеться натхненно, і пригадати радісно мені, як з ранніх 

весен до міцних морозів текло струмком дитинство в ураю, як дикий терен, 

ставши при дорозі, збирав розгублену журбу мою. 

 

 

Варіант 21 

 

1. У якому рядку всі поєднання слів не становлять словосполучення? 

1. Руку подавати, з давніх-давен, дорослі і малі, вскочити в халепу, брати 

участь в олімпіаді, Зелений Яр. 

2. Підбивати підсумки, з діда-прадіда, знати предмет як свої п’ять пальців, 

півня пустити, кота впіймати. 

3. Кирпу гнути, усі п’ятеро, піти собі, сказати правду, протягом дня. 

4. Дідусь відпочиває, біля моря, стратегія і тактика, кривити душею, велика 

держава. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Надворі вже зовсім розвиднілося. 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 
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 Молоденький місяць став шляхи верстати, щоб могла людина ріг його 

дістати. 

 

5. Завершіть речення: 

 Вставні слова – це… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

  А ми взяли та й збудували в майбутнє калиновий міст. Антонімами 

називаються пари слів з протилежними значеннями. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

 Усміхаться щоб люди не знали що на серці заховано щоб не привітали. 

 8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

 Подивись тепер на матір на свою Вкраїну що колишучи співала про 

свою недолю що співаючи ридала виглядала волю. 

 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Тумани простелились як повитиця 

 Ховаючи від ока чагарі. 

 Дозвольте Вам матусю помолитися 

 Як вранці розпроміненій зорі. 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 В душі скам’янілій є віра одна: в хвилину, коли виповняється міра, над 

світом підноситься судна сокира, щоб з ворога взяти за кривду сповна. 

Варіант 22 

1.У якому рядку всі словосполучення однакові за морфологічним 

вираженням головного слова? 

1. Об’єднати зусилля, продовжувати розмову, спричинений спекою, 

навчитися поважати. 

2. Ретельно розібратися, постійно нагадувати, особливо важливо, необхідно 

пам’ятати, акуратно записаний, справедливо зауважено. 

3. Мільйони гектарів, п’ятеро із присутніх, один із нас, тисячі людей, десять 

гривень, дві берізки. 

4. Стурбований вкрай, завжди актуальний, складений утроє, короткий шлях, 

передбачений ученими, засіяний пшеницею. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Молотив цілий день, а віяти нічого. 
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4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Хотів палати запалити або себе занапастити. 

5. Завершіть речення: 

 Звертання – це… 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 І я вірші став писати під вечір золотий. Ніч — мов криниця без дна. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

 Пішла вночі до ворожки щоб поворожити чи довго їй одинокій на цім 

світі жити. 

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

 Їй Ярема розказував як жить вони будуть як окує всю в золото як долю 

добуде як виріжуть гайдамаки ляхів в Україні як він буде панувати коли не 

загине. 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Не питай рідна мати із шляху якого 

 мене виглядати 

 і очей не тумань стоячи на горбі. 

 Прийде час всі дороги на світі повернуться 

 у край наш крилатий 

 на печаль ворогам на втіху тобі. 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Вогонь у печі палає і гугонить, а Маланка заплющує очі, і їй здається, 

що то шумить колосом нива і серп черкає по стеблу. 

Варіант 23 

1. У якому рядку всі словосполучення мають об’єктні відношення 

1. Мить чекання, кінець осені, гурток з української мови, сторінки книги, 

музика природи, шкільні роки. 

2. Предмет спостереження, продовження конкурсу, час відпочинку, 

учительська нарада, повернутися щасливим, зустріч з космонавтом. 

3. Вивчити вірш, зустрічаючи сонце, вручений переможцям, вірний присязі, 

подарований батьком. 

4. Бути першим, пошуки істини, здаватися гарним, двадцять днів, називатися 

Іванком, четвертий день. 

5. Бути цікавим, троє з дівчат, дванадцять місяців, тридцять років, схожий на 

батька, батьківський наказ. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 
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 Із можливого в чудесне перекинуто мости. 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Ми світ навчили розмовляти, коли знеміг він з німоти. 

5. Завершіть речення: 

 Узгоджені означення відокремлюються тоді, … 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Кайдашиха мусила заходжуватися сама коло своїх сорочок. “Ой не 

шуми, луже“ почулось здаля.  

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

  Чорнобрива Катерина найшла що шукала. Дунув вітер понад ставом  

сліду не стало. 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

 Плач же серце плачте очі поки не заснули голосніше жалібніше щоб 

вітри почули щоб понесли буйнесенькі за синєє море чорнявому зрадливому 

на лютеє горе. 

 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Мене ізмалку люблять всі дерева 

 і розуміє бузиновий Пан 

 чому верба від крапель кришталева 

 мені сказала Здрастуй крізь туман. 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Біда, коли тебе забуде брат, та ще буває гірше востократ, коли тебе 

забуде друг. 

Варіант 24 

1. Укажіть, що з наведеного нижче можна вважати словосполученням: 

а) бігти швидко; 

б) ніч минула; 

в) назустріч вітрові; 

г) вздовж річки; 

д) всупереч логіці. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Просять тебе не втручатися в мої справи. 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 
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 Не знавши щастя, не знавши горя, хто сміє славити красу життя. 

5. Завершіть речення: 

 Неузгоджені означення відокремлюються тоді, коли… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Україні, її люду хочу я служити. Парубок — хоч води напийся. 

  

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

 Грає кобзар виспівує вимовля словами як москалі орда ляхи бились з 

козаками як збиралась громадонька в неділеньку вранці як ховали козаченька 

в зеленім байраці. 

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

 Візьміть його бо покину як батько покинув. 

 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Мамо шепочуть молитву уста 

 Хай відпливають літа за водою 

 Житом і паскою і лепехою 

 Вічно світатимуть ваші літа. 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 І день іде, і ніч іде, і, голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде 

апостол правди і науки. 

 

 

 

 

Варіант 25 

 

1. У якому рядку всі словосполучення утворено способом узгодження? 

1. Поетичний образ, сповнений гордості, єдина мета, життєва позиція. 

2. Висока гора, Довженкова творчість, право вибирати, поїхати будувати. 

3. Звичайний до буденності, попередній екзамен, п’ятий ряд, мій батько. 

4. Вишитий рушник, історичний досвід, кожний учень, середня освіта. 

 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Не бійся досвітньої мли, - досвітній вогонь запали. 
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4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Тікало три братики рідненькі, три товариші сердешні. 

 

5. Завершіть речення: 

 Прикладки відокремлюються тоді, коли…. 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Мені осіння ніч короткою здається. Сидить ворон на могилі та з голоду 

кряче. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

 Люди б сонце заступили якби мали силу щоб сироті не світило сльози 

не сушило.  

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

 Не одцуравсь того слова що мати співала не одцуравсь того слова що 

про Україну сліпий старець сумуючи співає під тином. 
 

 9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Так батьківщина глибінь тривожна 

 Очей матусі вічних і одних 

 Все те про що лиш їм  сказати можна 

 І вичитати можна тільки з них. 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Нехай серця не знають супокою, хай обганяють мрії часу біг, і наша 

юність буде хай такою, щоб їй ніхто не заздрити не міг! 

 

Варіант 26 

 

1.У якому рядку всі словосполучення утворено способом керування? 

1. Зробити гарно, пам'ять про війну, дужчий за мене, весело сміятися. 

2. Припасти до джерела, подолання труднощів, блідий від страху. 

3. Подав вечеряти, недоспівана пісня, любити землю, йти назустріч. 

4. Високі обіцянки, на п’ятому поверсі, так несподівано, бажання вчитися. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 А слова дружнього за гроші не купити. 
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4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 «Лебеді материнства» - своєрідний заповіт Василя Симоненка. 

 

5. Завершіть речення: 

 Складне речення – це… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 І він вперед ступив два кроки. Стріляй! Розвідник я. Солдат. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

 Давно те минуло як тими шляхами де йшли гайдамаки малими ногами 

ходив я та плакав та людей шукав. 

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

   Минають дні минає літо а Україна знай горить по селах плачуть голі 

діти батьків немає...  

 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Книги морська глибина 

 Хто в ній пірне лиш до дна 

 Той хоч і труду мав досить 

 Дивнії перли виносить. 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Я чув, як серце жалісно кричить, щоб ворога лежачого не бить, а розум 

говорив мені спокійно: затям, що гадина завжди лежить. 

 

 

 

Варіант 27 

1. У якому рядку всі словосполучення утворено способом прилягання? 

1. Згадувати щодня, добре навчитися, мудрість життя, частина поля. 

2. Зроблений абияк, скрізь побувати, споконвіку відомо, форма твору. 

3. Завчасу готуватися, вщерть налитий, по-справжньому чесний, бачу щодня. 

4. Дуже дивно, працювати втрьох, малинове варення, поїхати на роботу. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Не допустити жертв! 
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4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Боятися смерті – на світі не жить 

 

5. Завершіть речення: 

 Складносурядне речення від складнопідрядного відрізняється тим, 

що… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Горобці-розбишаки підняли на хаті гармидер. Батога з піску не 

сплетеш. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

     На гору доступитися нелегко зате з гори зручніше боронитись. 

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

     Отоді коли дерева квітли і струмок сміявся на межі з-за гори далекої на 

світло виїхали вершники чужі. 

 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 А за вікном сніги летять лапаті 

 І не торкнувшись хліба і вина 

 Сидить край столу в новорічній хаті 

 Старенька мати сива і одна. 

 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Безсмертні всі: цей виховав дитину, той пісню написав, хоч і єдину, а 

той, що не зумів цього зробить, коло дороги посадив ялину.  

 

Варіант 28 

 

1. У якому рядку обставинні смислові відношення в словосполученні? 

1. Намагання дізнатися, пізно ввечері, дорога без кінця, твір про героя. 

2. Розповідати затинаючись, зовсім поруч, шостий від стіни, хтось із нас. 

3. Любити вірно, дуже старанно, десять років, життя в праці. 

4. Кава по-віденському, шапка набакир, сьогодні вдень, зовсім недалеко. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 І на оновленій землі врага не буде супостата. 



219 

 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Любов, як сонце, може обігріти, а може й спопелити за зраду. 

 

5. Завершіть речення: 

Двокрапка у безсполучниковому складному реченні ставиться тоді, коли… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Сніп без перевесла — солома. З“їв кусочок з воловий носочок. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

     На війні не буває часу для сердечних для ніжних слів але серце й любов 

Тараса відчуваєш крізь бурю днів. 

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

 А вже здавалось що живого нерва живого нерва не було в мені!  

 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Цілую руки два святі старання 

 Що дух міцний замішують в діжі 

 Які вогонь розпалюють щорання 

 В плиті чи в грубі чи в моїй душі. 

 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Не може кермувати той людьми, хто сам не бачить шляху із пітьми, не 

може дати волю той народу, хто душу закував у темноту. 

 

 

Варіант 29 

 

1. У якому рядку всі словосполучення утворені способом керування? 

1. Бажання щастя, три секунди, виконане доручення, відібрати мову. 

2. Навчити любити, велич людини, багатство поезії, завершена книга. 

3. Вчитися у наставників, розповідь вояка. Полонити красою.3. Знайомство з 

поетом, проспівана арія, співець краси. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 

 Запросити друзів до хліба-солі і живих і мертвих у далекім полі. 
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4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Той не сміє називатися людиною, хто не любить рідної матері. 

 

5. Завершіть речення: 

 Тире у складному безсполучниковому реченні ставиться тоді, коли… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Вона була ще молодою і прехорошая собою. Уперто, молодо і сміло 

завжди, завжди дивись вперед. 

  

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

      З того часу в Україні жито зеленіє не чуть плачу ні гармати тілько вітер 

віє нагинає верби в гаї, а тирсу на полі.  

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

    Хоч крізь сон подивлюся на ту Україну де ходили гайдамаки з святими 

ножами на ті шляхи що я міряв малими ногами. 

 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Дніпро Україну згадаєм 

 Веселі селища в гаях 

 Могили-гори на степах 

 І веселенько заспіваєм. 

 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала; весни такої не 

було й не буде, як та була, що за вікном цвіла. 

 

Варіант 30 

 

1. У якому рядку смислові відношення у словосполученні атрибутивні? 

1. працьовита людина, десять сторіч, вдячний батькам, надто впевнений. 

2. Перший учень, рідної землі, над широким простором, в нашому саду. 

3. Сизий орел, запах моря, дорога над озером, друкована повість 

4. На зеленому полі, червоний від сорому, краплина роси, чорний камінь. 

 

2. Зробити розбір виділеного в попередньому завданні словосполучення. 

 

3. Визначити тип односкладного речення. 
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 Його «Кобзар» нікому не спалить. 

 

4. Підкреслити головні члени речення, визначити їх морфологічне 

вираження. 

 Люди повинні більше дивитися на Стожари, на Чумацький Шлях. 

 

5. Завершіть речення: 

 Період – це… 

 

6. Дайте характеристику простого речення. 

 Мій поклик — праця, щастя і свобода. Я є пролог, не епілог. 

 

7. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення. 

 Слухайте щоб дітям потім розказать щоб і діти знали внукам розказали 

як козаки шляхту тяжко покарали за те що не вміла в добрі панувать. 

 

8. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір 

речення, намалюйте схему речення. 

 Знать добре спить що не чує як кує зозуля що не лічить чи довго жить. 

Знать, добре заснула. 

 

9. Поставте пропущені розділові знаки. 

 Святе слово рідна мати; 

 Єсть іще святиня 

 Вища Богові миліша 

 Рідна Вкраїна. 

 

10. Визначте вид складної синтаксичної конструкції. 

 Мені співати хочеться натхненно, і пригадати радісно мені, як з ранніх 

весен до міцних морозів текло струмком дитинство в ураю, як дикий терен, 

ставши при дорозі, збирав розгублену журбу мою. 
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