
Тема: Контрольна робота з української мови (тести) 
 

Шановні студенти, пропоную вам написати контрольну роботу у форматі 

національного мультипредметного тесту). 
 

Потрібно на окремому аркуші виконати тести і надіслати викладачу. Вгорі аркуш 

підпишіть. 

 

Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один 

правильний.  

1.На перший склад падає наголос у слові  

А. віршовий  

Б. підлітковий  

В. корисний  

Г. фаховий  

 

2. Однорідними означеннями ускладнено речення (розділові знаки пропущено)  

А. Невеликі карі очі блищали з-під чорних брів.  

Б. Бурхливе вранішнє море хлюпало в сонний берег.  

В. Обережні приглушені кроки наполохали сарну.  

Г. Легка синювата пара здіймалася над розігрітою землею.  

 

3. Спільнокореневими до слова гнати є всі слова, ОКРІМ  

А. переганяти  

Б. наздожену  

В. навздогінці  

Г. розігнутися  
 

4. Дотримано норми узгодження прикметника з іменником у рядку  

А. нестерпна мігрень  

Б. якісна шампунь  

В. тривала нежить  

Г. осіння розпродаж  

 

5. Прикметники із суфіксом -зьк- можна утворити від усіх іменників у рядку  

А. Париж, Збараж, грек  

Б. киргиз, Норвегія, Кавказ  

В. Сиракузи, боягуз, Тибет  

Г. Запоріжжя, латиш, Світязь  
 

Прочитайте текст і виконайте завдання 6–9.  

(1) Тисячі дітей, не/збайдужілих до літератури, знають Івана Малковича – доброго 

дядечка-казкаря. (2) Після закінчення університету, незважаючи на різноманітні 

пропозиції, юнак, ще не/відомий нікому, починає вчителювати в сільській школі під 

Києвом. (3) Хто міг уявити тоді, що саме цей хлопець стане […] найкращого в Україні 

дитячого видавництва і, якщо треба буде, не залишатиме друкарні по дві доби? (4) 

Створені тут книги «Снігова королева», «Абетка», «Аліса в Дивокраї», «Тореадори з 

Васюківки», «Вінні-Пух» – справжні не/перевершені ніким витвори поліграфічного 

мистецтва. (5) В одному з не/давніх рейтингів «50 найкращих сучасних поетів» його 

прізвище посідає п’яте місце. (6) Вражає й такий рекорд: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» 

за двадцять років випустила понад п’ять мільйонів книжок. 



6. Пунктуаційну помилку допущено в реченні  

А. першому  

Б. другому  

В. третьому  

Г. четвертому  
 

7. Разом у тексті треба писати сполуку слів  

А. не/збайдужілих  

Б. не/відомий  

В. не/перевершені  

Г. не/давніх  
 

8. У формі називного відмінка вжито слово  

А. пропозиції  

Б. видавництва  

В. друкарні  

Г. книги  
 

9. Замість пропуску в третьому реченні можуть бути всі слова, ОКРІМ  

А. засновником  

Б. фундатором  

В. конструктором  

Г. творцем 
 

Завдання 10-18 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один 

правильний.  
 

10. Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка  

А. просьба, Острог, вести  

Б. боротьба, мабуть, юність  

В. відсоток, футбол, Ятрань  

Г. сокіл, якби, колотнеча  

Д. човник, Чигирин, заручини 
 

11. Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка  

А. ус..ний, благовіс..ний, тиж..невик  

Б. безшелес..ний, безвиїз..ний, зап’яс..ний  

В. гус..нути, кіс..лявий, провіс..ницький  

Г. тріс..нути, контрас..ний, рідкіс..ний  

Д. захис..ник, протес..ний, кількіс..ний  
 

12. Через дефіс треба писати всі слова в рядку  

А. прем’єр/міністр, давньо/руський, куди/небудь  

Б. блідо/рожевий, по/п’ятеро, хтозна/скільки  

В. все/таки, червоно/гарячий, військово/повітряний  

Г. бізнес/центр, веб/сторінка, євро/стандарт  

Д. по/українськи, жовто/блакитний, більш/менш  
 

 

 

 

 

 



13. Прочитайте речення.  

Щоразу(1) коли стоїте перед пам’ятником Лесі Українці в Києві чи(2) коли 

зупиняєтеся на алеї придніпровського парку перед бронзовою постаттю геніальної 

Марії Заньковецької(3) мабуть(4) вам неминуче спадає на думку(5) що в цих 

прекрасних образах є щось від самої авторки скульптур.  

Кóму треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ  

А. 1  

Б. 2  

В. 3  

Г. 4  

Д. 5  
 

14. НЕ ПОТРЕБУЄ редагування речення  

А. Як діяти, якщо ви зазнали поразки: гучно хлопнути дверима й піти себе жаліти чи 

ціленаправлено працювати далі?  

Б. На щастя, поруч завжди опиняться чутливі люди, які витруть ваші сльози, дадуть не 

лише паперову салфетку, а й слушну пораду.  

В. Саме тоді варто зрозуміти: хватить рюмсати, нарікати на оточуючий світ та 

займатися саморуйнуванням!  

Г. Подолати життєві негаразди допоможе усердна робота над залагодженням проблем, 

а не посипання голови пеплом.  

Д. Пройшовши такі життєві етапи, розумієш, що найбільший успіх – це перемога над 

собою.  
 

15. Прочитайте речення, у якому пропущено окремі слова.  

… Тетяна з Андрієм … від екскурсовода, що Тарасові … встановлено тисячу двісті 

п’ятдесят шість … в Україні й сто двадцять вісім за кордоном.  

Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків  

А. Вперше, дізналися, Шевченку, пам’ятники  

Б. Уперше, дізналися, Шевченку, пам’ятників  

В. Уперше, дізналася, Шевченко, пам’ятників  

Г. Вперше, дізналася, Шевченко, пам’ятників 

Д. Уперше, дізналися, Шевченку, пам’ятники  
 

 

16. Вставного слова НЕМАЄ в реченні (розділові знаки пропущено)  

А. Невідомий автор вислову «Швидкий як електровіник» либонь уважав цей прилад  

     витвором багатої фантазії.  

Б. Для інженерів-мрійників уявіть немає нічого неможливого тому в ХХІ столітті всі  

     охочі можуть узяти до рук електровіник!  

В. Продумана конструкція дає змогу підмітати навіть упритул до стін а півгодинного  

     заряду акумулятора з надлишком вистачить для швидкого прибирання.  

Г. Телескопічне руків’я цього приладу дає змогу під час прибирання дістатися до всіх  

     куточків скажімо під ліжком чи далеко під столом.  

Д. До речі потрібний електровіник і в боротьбі з шерстю домашніх улюбленців бо має  

    для цього спеціальну щітку.  
 

 

 

 

 



17. Лексичної помилки НЕМАЄ в реченні  

А. Салон італійської мебелі «Кватроченто» запрошує: новий сезон відкрито!  

Б. Ломбард «Свіжа копійка» видає позики під залог ваших автомобілів.  

В. Магазин «Усе для дому»: наші дрібнички допоможуть зробити уют у вашій оселі!  

Г. Агенція «Без проблем!» – це професійне обслуговування всіх ваших міроприємств.  

Д. Фірма «Бутоньєрка» – живі квіти цілодобово для будь-якої події у вашому житті.  

 

18. Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак).  

Аж тут підвівся Орфей і,(1) ударивши по золотих струнах своєї кіфари,(2) заспівав: 

то була пісня,(3) що її найдужче любила його мати,(4) прекрасна муза Калліопа,(5) 

і,(6) можливо,(7) саме згадка про неї надала Орфеєвому голосу ще більшої сили,(8) 

щирості,(9) влади.  

НЕПРАВИЛЬНО обґрунтовано вживання розділових знаків, запропоноване в 

рядку 

А. коми 1 і 2 – при відокремленій обставині  

Б. кома 3 – перед сурядною частиною складного речення  

В. коми 4 і 5 – при відокремленій прикладці  

Г. коми 6 і 7 – при вставному слові  

Д. кома 8 і 9 – при однорідних членах речення  

 

У завданнях 19-23 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, 

доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.  

 

19. Увідповідніть фразеологізм із його антонімом.  

Фразеологізм:                                                                    Антонім: 

1підносити до небес                                       А. спáсти з лиця  

2нагуляти жиру                                               Б. ударити по руках 

3дати відкоша                                                 В. заварити кашу 

4слова не видавиш                                          Г. язик без кісток 

                                                                          Д. давати прочухана 

 

20. З’ясуйте, яким членом речення є виділений фрагмент.  

Член речення:  

1підмет  

2іменна частина складеного присудка  

3означення  

4додаток  

 

Приклад речення:  

А. Життєвий успіх людини часто пов’язаний з умінням спілкуватися.  

Б. Мовлення – надзвичайно важливий чинник порозуміння між людьми.  

В. Умовою успішного спілкування є знання правил мовного етикету.  

Г. Той самий комунікативний намір можна здійснити по-різному.  

Д. Конфлікти можуть виникати через невдалий добір мовних засобів.  

 

 

 

 

 



21. Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення.  

Тип односкладного речення: 

1означено-особове  

2неозначено-особове  

3узагальнено-особове  

4безособове  
 

Приклад речення:  

А. Під час доповіді не намагайтеся показати багато ілюстрацій.  

Б. Ілюстрації в журналі та в доповіді суттєво різняться!  

В. До кожної ілюстрації бажано дібрати заголовок.  

Г. Над стилем доповіді працюють дуже старанно.  

Д. Умій вчасно сказати і вчасно замовкнути.  

 

22. Приєднайте до фрагмента «Візьміть за правило щодня читати кілька сторінок 

книжки…» запропоновані варіанти його продовження та з’ясуйте тип кожного з 

утворених речень.  

Фрагмент речення:  

1. і ви помітно збільшите свій словниковий запас.  

2. щоб отримати справжню насолоду від занурення у світ образів.  

3. обираючи її з-поміж запропонованих для позакласного читання.  

4. зокрема твори сучасної літератури.  

 

Тип речення:  

А. просте речення з відокремленим означенням  

Б. просте речення з відокремленим додатком  

В. просте речення з відокремленою обставиною  

Г. складносурядне речення  

Д. складнопідрядне речення  

 

23. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає 

наступне слово).  

Сучасна людина, щоб бути (1)успішною, має вчитися (2)впродовж (3)усього життя, 

(4)опановуючи нові галузі знань.  

А. займенник  

Б. прикметник  

В. форма дієслова (дієприкметник)  

Г. форма дієслова (дієприслівник)  

Д. прийменник 

 

 

 

Примітка. Роботу надіслати на електронну пошту викладача 

nataliznachur88@gmail.com або у Телеграм 
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