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                                                 Передмова 

Тестові завдання є ефективною формою перевірки знань студентів, тому що дають 

можливість викладачеві швидко перевірити й об’єктивно оцінити рівень засвоєння ними 

навчального матеріалу, створити рівні умови для всіх студентів, охопивши при цьому їх 

значну кількість. Тестування допомагає здобувачам освіти повторити, узагальнити й 

систематизувати, а викладачеві –  перевірити  вивчене не лише з однієї, а й з кількох тем 

програми. Виконання тестів також сприятиме підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Цей посібник призначений для здійснення ефективного підсумкового контролю над 

засвоєнням студентами навчального матеріалу. Також може бути використаний на 

уроках повторення, періодичного та поточного контролю знань вихованців.  

Кожна контрольна робота представлена двома або трьома однаковими за складністю 

варіантами й містить різнорівневі завдання. Завдання 1 рівня складності передбачають 

вибір одного правильного варіанта відповіді з п’яти запропонованих. 

Представлені завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного 

ЦИФРОЮ, потрібно дібрати відповідник, позначений БУКВОЮ,  

Завдання відкритого типу, виконується на спеціально відведених для цього рядках. 

Студентам пропонується скласти коротке повідомлення, щоб з’ясувати їхніх рівень 

розуміння засвоєного матеріалу. 

Максимальна кількість балів за правильне виконання всіх запропонованих завдань — 

12. Кожна контрольна робота містить примітки щодо оцінювання контрольного тесту.   
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Контрольна робота №1 

Фонетика. Орфографія 

І варіант 

1. Укажіть, чим творяться приголосні звуки 

А струменем видихуваного повітря; 

Б голосом і шумом; 

В тільки шумом; 

Г тільки голосом. 

 

2. Оберіть звук за такою характеристикою: голосний заднього ряду, середнього 

підняття, лабіалізований 

А [о;]                   

Б [і];                    

В [и];                        

Г [е]. 

 

3. Оберіть рядок, у якому можливе чергування у//в у всіх словах 

А узимку, уранці, учитель, усякий, усе, уперед; 

Б укусити, Ужгород, Україна, усмішка, умова; 

В учорашній, умова, уночі, уміння, указка; 

Г уперед, урок, удень, упоратися, устигнути. 

 

4. Оберіть рядок, у якому відбувається асиміляція за дзвінкістю/глухістю в усіх 

словах 

А отже, лічба, мотузка, повсякчасний; 

Б молотьба, футбол, якби, стежка; 

В боротьба, тітчин, мерехтіти, вітчим; 

Г вести, просьба, баскетбол, дігтяр. 

 

5. Укажіть рядок слів з однаковою кількістю звуків і букв 

А бджілка, зяблик, щільно, портьєра; 

Б б’єшся, черешня, пам’ять, рельєф; 

В щільний, грядка, зйомка, гайок; 

Г воюють, сюрприз, якийсь, зозуля; 
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6. Укажіть слово, у якому спостерігається явище подвоєння 

А спілкування;              

Б вміння;                

В обличчя;                 

Г вважають. 

 

7. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом 

А бар...єр, б...юджет, Р...єпін, тьм...яний; 

Б сузір...я, м...ята, в...яз, св...ято; 

В в...юнок, п...ять, об...єднати, прем...єра; 

Г сер...йозний, п...єса, р...яд, в...язальниця. 

 

8. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з м'яким знаком 

А Суец..., кин...те, легін..., різ...кий; 

Б повір...те, Казан...чук, міл...йон, близ...ко; 

В чебрец..., париз…кий, силон...ка, гребін...чик; 

Г галуз..., суціл...ний, різ...бяр, малесен...кий. 

 

9. Визначте словосполучення, у якому допущено орфографічну помилку 

А моя автобіографія;       

Б блінчики з м'ясом;          

В вулиця Різдв'ян;          

Г моя шампунь. 

 

10. За алфавітним порядком записано всі слова рядка 

А чесний, чіткий, чипси, чотири; 

Б ватний, Валерій, вантаж, віра; 

В гачок, ґава, естетичний, Євген; 

Г калач, Лідія, міріада, мирний; 

Д фортепіано, фортуна, фламінго, фиркання. 

 

11. Оберіть рядок, у якому в одному зі слів допущено орфографічну помилку 

(велика — мала літера) 

А Франкова збірка, Франкова поезія; 

Б Нитка Аріадни, Аріаднина лялька; 
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В Львівська площа, львівські вулиці; 

Г проспект Хіміків, площа Хіміків. 

 

12. Визначте рядок, у якому подвоєння приголосних відбувається в усіх словах 

А від...іл, розріс...я, міськ...ом, лимон...ий; 

Б клоч...я, насін...я, гіл...я, підвікон...я; 

В зран...я, стат...я, суд...я, здорове...ий; 

Г нескінчен...ий, невблаган...ий, насін...я. 

 

13. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться разом 

А діаметрально/протилежний, машино/будівний, південно/східний, гірко/солоний;  

Б темно/зелений, червоно/гарячий, право/бережний, м'ясо/молочний;  

В життє/дайний, жовто/гарячий, пів/неба, військ/комат;  

Г унтер/офіцер, мікро/скоп, жовто/голубий, само/хід; 

 

14. Віднайдіть рядок, у якому замість пропусків слід писати літеру и в усіх словах 

А в...мпел, Корс...ка, патр...от, грац...озний; 

Б к...шлак, Грец...я, к...парис, с...нус; 

В Корд...льєри, граф...н, Кр...т, р...туал; 

Г ліценз...я, ск...пидар, сп...рт, г...рлянда. 

 

15. Оберіть рядок, у якому з великої літери потрібно писати лише перше слово 

власної назви 

А (З,з)елена (Н,н)еділя, (В,в)елика (В,в)едмедиця; 

Б (С,с)вято (Т,т)рійці, (Г,г)олова (В,в)верховної (Р,р)ади; 

В (К,к)онституція (У,у)країни, (П,п)агорб (С,с)лави; 

Г  (К,к)римський (П,п)івострів, (Ч,ч)орне (М.м)оре. 

 

16. Укажіть рядок, у якому в одному зі слів допущено помилку під час переносу 

А яр-лик, якнай-легше, стін-газета, зі-в'янути, са-джанець; 

Б І. П.-Котляревський, без'-язикий, дово-джу, по-клик, буль-йон; 

В сер-йозно, нянь-чин, вій-сько, дзьо-бати, вояч-чина; 

Г мен-ший, зап'я-стний, товари-ство, ви-мкнути, під-йом. 

 

17. Помилку в написанні імен по батькові допущено в рядку 
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А Гергійович, Гергіївна; 

Б Григорійович, Григоріївна; 

В Андрійович, Андріївна; 

Г Миколайович, Миколаївна. 

 

18. Укажіть речення, у яких є слова з м’якими приголосними (дві відповіді) 

А Вір у сили свої молодії. 

Б Зимовий вечір. Тиша. 

В Прокидаюся. Розвиднюється. Тиша. 

Г Весна. Жайворонки в небі. 

 

19. Укажіть рядок, у якому у формі орудного відмінка відбувається подвоєння 

літер у всіх словах (дві відповіді) 

А височінь, жовч, ясність;  

Б сіножать, січ, поміч; 

В заполоч, віддаль, ніч; 

Г міль, кіновар, деталь. 

 

20. Оберіть речення, у яких частка не пишеться окремо (дві відповіді) 

А Мені поля задумливо шептали свої ніким не/співані пісні. 

Б У не/голодного на думці гульня, а в голодного обід. 

В  Де  багато кухарів, там собаки не/голодні. 

Г Лихий кухар або не/досолить, або пересолить. 

 

21. Установіть відповідність між характеристиками звуко-буквеного складу та 

прикладами 

1) звуків і букв порівну В А заява, з’єднати, щастя 

2) букв на дві більше, ніж звуків Д Б сіль, насіння, дзеркало 

3) букв на одну більше, ніж звуків Б В щедрість, приїжджати, портьєра 

4) букв на одну менше, ніж звуків А Г щоденник, симпатія, шістсот 

Д сьогодення, дзеленчання, твердження 

 

 

22. Установіть відповідність між значеннями префікса та прикладами 

1) на позначення збільшеної якості Г А присолений 
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2) на позначення неповної дії   А Б присілок 

3) на позначення знаходження біля 

чогось Б 

В прізвище 

4) на позначення приєднання Д Г пресолодкий 

Д приїхати 

 

Примітка:  

1 – 20 завдання по 1 балу, 21 й 22 по 2 бали, всього 24. Набрану суму балів ділимо на 

2 = оцінка.  
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Контрольна робота №1 

Фонетика.  Орфографія 

 

ІІ варіант 

1. Укажіть, чим творяться голосні звуки 

А голосом і шумом;  

Б тільки шумом; 

В тільки голосом; 

Г струменем видихуваного повітря. 

 

2. Оберіть звук за такою характеристикою: приголосний, губний, глухий, щілинний 

А [ф];            

Б [п];            

В [т];              

Г [ш]. 

 

3. Укажіть рядок слів, у яких на місці пропуску треба писати букву ц в усіх словах  

А представни…тво, бра…тво, чума…тво; 

Б пасічни…тво, мецена…тво, декаден…тво; 

В будівни…тво, молоде…тво, звірівни…тво; 

Г піра…тво, парубо…тво, гайдама…тво. 

 

4. Оберіть рядок, у якому відбувається асиміляції за м’якістю в усіх словах 

А порядність, свіжість, доблесть, свято; 

Б кузня, молодість, міцні, гінці; 

В радість, стяги, листя, пісняр; 

Г Наталці, рибалці, український, листя. 

 

5. Укажіть рядок слів з однаковою кількістю звуків і букв 

А малювання, симпатія, пісня, якість; 

Б тямущий, рум’янець, духмяно, боєць; 

В геній, суниця, пам’ять, єднання; 

Г дзбан, рядок, потьмяніти, щоденник. 

 

6. Укажіть слово, у якому спостерігається явище подовження 
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А цінний;             

Б покоління;            

В годинник;               

Г піддався; 

 

7. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом 

А Р...єпін, пів...яблука, м...якість, об...ївся; 

Б прислів...я, міжгір...я, дев...ять, тьм...яний;  

В цв...ях, м...яч, черв...як, сім...я;  

Г пам...ять, луб...я, з...їжджаються, ад...ютант; 

 

8. Оберіть рядок, у якому всі слова пишуться з м'яким знаком 

А тюр...ма, крутят...ся, чебрец..., ручен...ка; 

Б сербс...кий, т...мяний, приз...ба, с...огодні; 

В Натал...ці, пишеш..., бояз...кий, гір...кий; 

Г спілчанс…кий, Уман...щина, біл..., тон...ший. 

 

9. Продовжте твердження: «Історично сформована, уніфікована система правил, що 

визначають написання слів згідно з усталеними нормами, — це...» 

А орфографія;               

Б орфоепія;               

В фонетика;                

Г фонологія; 

 

10. За алфавітним порядком записано всі слова рядка 

А бавити, багато, батарея, баталія; 

Б габарити, гавкати, ґатунок, гачок; 

В десяток, династія, діалог, дочка; 

Г жалість, жертва, журі, журавель; 

Д широко, шість, шепіт, шоколад. 

 

11. Визначте рядок, у якому в одному зі слів допущено орфографічну помилку (велика 

— мала літера) 

А гордіїв вузол, Гордіїв комп'ютер; 

Б Довженкові фільми, Довженків сад; 
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В Почаївська Лавра, почаївські пам'ятки; 

 Г Шевченківська премія, шевченківська земля. 

 

12. Оберіть рядок, у якому подвоєння приголосних відбувається в усіх словах 

А вис...ати, доніс...я, роззнайомитися, в...ижатися; 

Б л...ючи, стат...ей, колос...я, від...аленість; 

В священ...ий, невпізнан...ий, міськ...ом, піднесен...о; 

Г стат...я, навчан...я, картин...ий, жадан...ий; 

 

13. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться окремо 

А горизонтально/вертикальний, горизонтально/опуклий, горизонтально/спрямований, 

горизонтально/протилежний; 

Б історико/архівний, історико/правовий, історико/художній, історико/мемуарний  

В суспільно/корисний, суспільно/небезпечний, суспільно/необхідний, суспільно/значущий;. 

Г курортно/готельний, курортно/оздоровчий, курортно/туристичний, курортно/лікувальни. 

 

14. Визначте рядок, у якому замість пропусків слід писати літеру и в усіх словах 

А Ц...церон, міт...нг, віз...т, єг...птянин; 

Б през...дент, автор...тарний, д...р...гент, аж...отаж; 

В рас...зм, тер...кон, дез...нфекція, ас...гнація; 

Г д...аметр, картр...дж, ф...нансист, ч...пси. 

 

15. Оберіть рядок, у якому з великої літери потрібно писати тільки перше слово 

власної назви 

А (С,с)трасний (Т,д)тиждень, (Ч,ч)умацький (Ш,ш)лях; 

Б (С,с)вято (І,і)вана (К,к)упала, (А,а)академія (М,м)мистецтв (У,у)країни; 

В (Д,д)руга (С,с)вітова (В,в)ійна, (М,м)узей (Н,н)ародної (А,а)архітектури і (П,п)обуту; 

Г (У,у)каз (П,п)резидента (У,у)країни, (К,к)аннський (К,к)кінофестиваль; 

 

16. Укажіть рядок, у якому в одному зі слів під час переносу допущено помилку 

А прем'-єра, віл-ла, ніжно-блакитний, пів-ніч, від-жити; 

Б зі-пхнути, перев-чити, тьмя-ний, вер-б'я, най-кращий; 

В мав-пячий, під-звітний, геть-ман, об-бити, студент-ський; 

Г форпост-ний, без-захисний, за-сміявся, пів-Європи, спросон-ня. 
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17. Помилку в написанні імені по батькові допущено в рядку  

А Кузьмич, Кузьмівна; 

Б Петрович, Петрівна; 

В Юрійович, Юр’ївна; 

Г Ілліч, Іллівна. 

 

18. Укажіть речення, у яких у віділених словах є звук [й] (дві відповіді) 

А Покосили трави, засіяли лан. 

Б Сядемо гуртом і поговоримо. 

В Без тебе і життя нема. 

Г Міжгір’я вкрилися туманом. 

 

19. Укажіть рядок, у якому у формі О. в. відбувається подвоєння літер у всіх словах 

(дві відповіді) 

А папороть, фальш, матір; 

Б медаль, Керч, повість; 

В зелень, гуаш, мід;ь 

Г піч, сіль, печаль. 

 

20. Оберіть речення, у яких частка не пишеться окремо (дві відповіді) 

А Соловей піснями не/ситий.  

Б Хоч мороз і припікає, зате комарів не/має. 

В Де слова з ділом розходяться, там не/порядки водяться.  

Г У польоті, ніким не/бачені, я спрямовую кораблі. 

 

21. Установіть відповідність між характеристиками звуко-буквеного складу та 

прикладами 

1) звуків і букв порівну  А ящірка, юстиція, щонайщасливіше 

2) звуків на один більше, ніж букв  Б ялиця, об’єднати, пощастило 

3) звуків на один менше, ніж букв  В зникають, щастить, писарчук 

4) звуків на два більше, ніж букв  Г походжають, повернуться, змагання 

Д беззаконня, гіллячка, бадьорість 

22. Установіть відповідність між значеннями префікса та прикладами 

1) на позначення збільшеної якості  А прем’єрний 
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2) на позначення неповної дії  Б прив’язати 

3) на позначення знаходження біля чогось  В прив’ялити 

4) на позначення приєднання  Г прикарпатський 

Д престарий 

Примітка:  

1 – 20 завдання по 1 балу, 21 й 22 по 2 бали, всього 24. Набрану суму балів ділимо на 2 = 

оцінка.  
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Контрольна робота №2 

Будова слова. Совотвір. 

І варіант 

 

 

► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. 

Потрібно вибрати правильний варіант відповіді. 

1. Для утворення нових слів можуть служити такі морфеми: 

А корінь, префікс, суфікс, закінчення; 

Б префікс, суфікс; 

В корінь, суфікс, префікс; 

Г корінь, суфікс, закінчення. 

 

2. Позначте рядок іменників з буквою щ: 

А Гали..ина, Чернігів..ина; 

Б Німе..ина, Хмельни..ина; 

В Оде..ина, Херсон..ина; 

Г Туре..ина, Вінни..ина. 

 

3. Позначте рядок слів із суфіксом -цьк-: 

А Оде..ий, че..ий; 

Б пари..ий, виклада..ий; 

В кавка..ий, остро..ий; 

Г тка..ий, молоде..ий. 

 

4. Позначте рядок іменників із буквами -чч-, утворених від прикметників: 

А Харків..ий, Київ..ина; 

Б Туре..ина, Німе..ина; 

В Харків..ина, Орлов..ина; 

Г Вінни..ина, Гали..ина. 

 

5. Позначте рядок іменників, утворених за допомогою суфікса -ств-: 

А неу..о, стріле..о; 

Б товари..о, садівни..о; 

В агент..о, людс..о; 
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Г студент..о, боягу..о. 

 

6. Позначте рядок слів, утворених безафіксним способом: 

А вправа, розмова, юннат; 

Б синь, зелень, спів;  

В сінокіс, перелісок, їзда; 

Г лісовий, пролісок, нежить. 

 

7. У якому рядку правильно вказане слово, від якого утворилося наведене? 

А Ніжно ніжність;  

 

 

 

 

Б захмарний хмара; 

В чорноземний чорнозем; 

Г примирення миритися. 

8. Позначте словосполучення, у якому вжиті слова, утворені шляхом переходу однієї 

частини мови в іншу: 

А солодкий голос; 

Б затишна кімната; 

В сумлінний виконавець; 

Г сучасна операційна. 

 

► Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного 

буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою. 

 

Установіть відповідність між словом та способом його утворення: 

А безрукавка 1 префіксальний 

Б виліт 2 суфіксальний 

В черговий 3 префіксально-суфіксальний 

Г безхмарний 
4 безафіксний 

5 перехід з однієї частини мови в іншу 

 

Примітка: завдання 1-8 по одному балу, завдання 9- 4 бали. 
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Контрольна робота №2 

Будова слова.Совотвір. 

І І варіант 

► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. 

Потрібно вибрати правильний варіант відповіді. 

1. Для утворення нових слів можуть служити такі морфеми: 

А префікс, суфікс; 

Б префікс, корінь, суфікс; 

В корінь, суфікс, закінчення; 

Г корінь, префікс, закінчення. 

 

2. Позначте рядок іменників з буквою щ: 

А Туре..ина, Вінни..ина; 

Б Німе..ина, Хмельни..ина; 

В Оде. .ина, Львів..ина; 

Г Гали..ина, Чернігів..ина. 

 

3. Позначте рядок слів із суфіксом —цьк-: 

А пари..ий, виклада..ий; 

Б Оде..ий, че..ий; 

В тка..ий, молоде..ий; 

Г кавка..ий, остро..ий. 

 

4. Позначте рядок іменників із буквами -чч-, утворених від прикметників: 

А Туре..ина, Німе..ина; 

Б Харків..ий, Київ..ина; 

В Вінни..ина, Гали..ина; 

Г Харків..ина, Орлов..ина. 

 

5. Позначте рядок іменників, утворених за допомогою суфікса -ств-: 

А садівни..о, товари..о; 

Б агент..о, люде..о; 

В стріле..о, неу..о; 

Г студент..о, боягу..о. 
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6. Позначте рядок слів, утворених безсуфіксним способом: 

А сінокіс, перелісок, їзда; 

Б юнь, блакить, спів; 

В вправа, розмова, юннат; 

Г лісовий, пролісок, нежить. 

 

7. У якому рядку правильно вказане слово, від якого утворилося наведене? 

А переписування писати; 

Б пароплав плавати; 

В ніжно ніжний; 

Г прихований схованка. 

8. Позначте словосполучення, у якому вжиті слова, утворені шляхом переходу однієї 

частини мови в іншу: 

А цікава книга; 

Б сумлінний черговий; 

В солодкий чай; 

Г добре працювати. 

► Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного 

буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою. 

 

9. Установіть відповідність між словом та способом його утворення: 

А тваринка 1 префіксальний 

Б синь 2 суфіксальний 

В пролісок 3 префіксально-суфіксальний 

Г перевищувати 4 безафіксний 

 5 перехід з однієї частини мови в іншу 

 

Примітка: завдання 1-8 по одному балу, завдання 9- 4 бали. 
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Контрольна робота №3 

Стилістичні засоби лексикології та фразеології 

Варіант 1 

► Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. 

Потрібно вибрати правильний варіант відповіді. 

 

1. У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами? 

А П’ятами накивати, швидко втекти, хапати дрижаки; 

Б ні пари з уст, комарика придушити, як кіт наплакав; 

В стояти як пень, весела людина, зуб на зуб не попадає; 

Г сидіти склавши руки, дбайливо доглядати, бігти стрімголов. 

  

2. Позначте рядок, у якому є контекстуальні синоніми. 

А Шлях лежав на вододілі Дніпра й Бугу, лежав високо і рівно. Турчанська могила 

присядькувато чапіла над чорним шляхом прибіленою копицею (С. Колесник). 

Б Тут було створено Кирило-Мефодіївське товариство, революційне крило якого очолив Т. 

Г. Шевченко (3 журналу). 

В Минуло кілька днів, як Озиваймо не чув і не бачив вовка. З його володінь принаймні 

сіроманець зник. Лісовичок навіть хвилюватися почав — все-таки живе створіння пропало 

(А. Давидов). 

Г Було, як почують хуторяни, що йде татарва, то ховаються по байраках і котловинах (О. 

Стороженко). 

  

3. З’ясуйте, якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні Взимку віє 

хутровина, влітку прийде тепла днина (П. Воронько). 

А Омонімами; 

Б паронімами; 

В антонімами; 

Г синонімами. 

  

4. У якому рядку всі словосполучення містять омоніми? 

А Розгорнути книгу — закрити книгу, мітити крейдою — мітити в серце; 

Б піщана коса — дівоча коса, веселі люди — сумні люди; 

В материнська ласка — хижа ласка, маскарадний бал — високий бал; 

Г плакати від щастя — сміятись від щастя, написати листа одержати листа. 
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5. У якому рядку всі фразеологізми становлять синонімічний ряд? 

А Зуби з’їсти, мов муха в окропі, як білка в колесі; 

Б кривити душею, крутити хвостом, надягати овечу шкуру; 

В горло драти, криком кричати, милити шию; 

Г лежати лежнем, дурня валяти, брати на сміх. 

  

6. У якому рядку фразеологізми мають значення молодий? 

А Ні пари з уст, мало ще каші з’їв; 

Б молоко на губах, курча жовтороте; 

В горобеня жовтодзьобе, наробити галасу; 

Г немає гаразду в голові, жуки в голові. 

  

7. Якими лексичними одиницями є виділені слова: з’їзд пись мечників — кінний заїзд? 

А Синонімами; 

Б антонімами; 

В паронімами; 

Г омонімами. 

  

8. У якому рядку фразеологізм має значення говорити щось беззмістовне? 

А Ковтати слова, відкривати душу, сон рябої кобили розказувати; 

Б різати правду у вічі, кидати слова, розводити балачки; 

В точити балачки, на весь голос, не своїм голосом; 

Г городити теревені, смаленого дубаплести, химині кури розводити. 

  

9. Укажіть рядок синонімів до слова дискусія. 

А Говоріння, балакання, балачка, погроза; 

Б сперечання, суперечка, словесний бій, обговорення; 

В багатослів’я, незгода, дорікання, докір; 

Г базікання, звинувачення, колотнеча, спір. 

  

►   Завдання 10-12 мають по шість варіантів відповіді, серед яких два правильні 

варіанти. Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді. 

10. Позначте рядки, у яких слова утворюють синонімічний ряд. 

А Дбати, піклуватися, турбуватися, клопотатися; 



22 
 

Б любо, мило, весело, приємно; 

В горизонт, обрій, небосхил, височина; 

Г рясний, густий, буйний, розкішний; 

Д слабкий, нечутний, добрий, сумирний. 

  

11. Позначте рядки, куди входять фразеологізми-синоніми до слова втекти. 

А Дремнути навтікача, зачепити за живе, робити публіку; 

Б п’ятами накивати, дати драла, дати ногам знати; 

В дати лиха закаблукам, мов горохом сипати, ще прийде коза до воза; 

Г розводити боби, збігло за водою, розводити теревені; 

Д дати ногам волю, дати тягу, намастити п’яти салом. 

  

12. Позначте речення, у яких вжиті слова-антоніми. 

А Решта байдаків розсипалась без ладу, пливуть — котрий попереду, а котрий десь позаду 

(М. Пригара). 

Б Ледве зійшло сонце, козаки сипнули на берег (М. Пригара). 

В Тридцять весел зліта вгору одним помахом, падає, не хлюпнувши (М. Пригара). 

Г Байдак сидить у воді глибоко: сім десятків козаків у кожному й вантажу багато (М. 

Пригара). 

Д Човни летіли по бистрині, мов чудернацькі птахи (М. Пригара). 

  

►   Завдання 13 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного 

цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою. Кожна цифра може 

використовуватися лише один раз. 

13. Встановити відповідність між фразеологізмами та їх значеннями. 

1  Гарний 

2  Відстати 

3  Далеко 

4  Даремно 

  

А У чорта на болоті; 

Б ні за цапову душу; 

В ні в казці сказати, ні пером описати; 

Г класти зуби на полицю; 

Д пасти задніх. 
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►   Завдання 14 потребує самостійного розв’язання. 

14. Пояснити значення фразеологізмів, з двома скласти речення. 

Росинки в роті не мати; обводити поглядом; не по кишені; міряти поглядом; як по писаному; 

стріляна птиця. 
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 Контрольна робота №3 

Стилістичні засоби лексикології та фразеології 

 

Варіант 2 

 

►   Завдання 1—9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один 

правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді. 

1. У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами. 

А Сидіти склавши руки, дбайливо доглядати, бігти стрімголов; 

Б п’ятами накивати, швидко втекти, хапати дрижаки; 

В ні пари з уст, комарика придушити, як кіт наплакав; 

Г стояти як пень, весела людина, зуб на зуб не попадає. 

  

2. Позначте рядок, у якому є контекстуальні синоніми. 

А Минуло кілька днів, як Озиваймо не чув і не бачив вовка. 

З  його володінь принаймні сіроманець зник. Лісовичок навіть хвилюватися почав — все-

таки живе створіння пропало (А. Давидов). 

Б Було, як почують хуторяни, що йде татарва, то ховаються по байраках і котловинах (О. 

Сторожеико). 

В Шлях лежав на вододілі Дніпра й Бугу, лежав високо і рівно. Турчанська могила 

присядькувато чапіла над чорним шляхом прибіленою копицею (С. Колесник). 

Г Тут було створено Кирило-Мефодіївське товариство, револю’ ційне крило якого очолив 

Т. Г. Шевченко (3 журналу). 

  

3. З’ясуйте, якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні Взимку віє 

хутровина, влітку прийде тепла днина (П. Воронько). 

А Синонімами; 

Б омонімами; 

В паронімами; 

Г антонімами. 

  

4. У якому рядку всі словосполучення містять омоніми? 

А Піщана коса — дівоча коса, веселі люди — сумні люди; 

Б розгорнути книгу — закрити книгу, мітити крейдою — мітити в серце; 

В плакати від щастя сміятись від щастя, написати листа одержати листа; 



25 
 

Г материнська ласка — хижа ласка, маскарадний бал — високий бал. 

  

5. У якому рядку всі фразеологізми становлять синонімічний ряд? 

А Кривити душею, крутити хвостом, надягати овечу шкуру; 

Б горло драти, криком кричати, милити шию; 

В лежати лежнем, дурня валяти, брати на сміх; 

Г зуби з’їсти, мов муха в окропі, як білка в колесі. 

  

6. У якому рядку фразеологізми мають значення молодий? 

А Немає гаразду в голові, жуки в голові; 

Б горобеня жовтодзьобе, наробити галасу; 

В молоко на губах, курча жовтороте; 

Г ні пари с уст, мало ще каші з’їв. 

  

7. Якими лексичними одиницями є виділені слова; з’їзд письменників — кінний заїзд? 

А Антонімами; 

Б синонімами; 

В омонімами; 

Г паронімами. 

  

8. У якому рядку фразеологізм має значення говорити щось беззмістовне? 

А Городити теревені, смаленого дуба плести, химині кури розводити; 

Б ковтати слова, відкривати душу, сон рябої кобили розказувати'; 

В різати правду у вічі, кидати слова, розводити балачки; 

Г точити балачки, на весь голос, не своїм голосом. 

  

9. Укажіть рядок синонімів до слова дискусія. 

А Багатослів’я, незгода, дорікання, докір; 

Б базікання, звинувачення, колотнеча, спір; 

В говоріння, балакання, балачка, погроза; 

Г сперечання, суперечка, словесний бій, обговорення. 

  

►   Завдання 10-12 мають по шість варіантів відповіді, серед яких два правильні 

варіанти. Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді. 

10. Позначте рядки, у яких слова утворюють синонімічний ряд. 
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А Горизонт, обрій, небосхил, височина; 

Б слабкий, нечутний, добрий, сумирний; 

В дбати, піклуватися, турбуватися, клопотатися; 

Г рясний, густий, буйний, розкішний; 

Д любо, мило, весело, приємно. 

  

11. Позначте рядки, куди входять фразеологізми-синоніми до слова втекти. 

А Розводити боби, збігло за водою, розводити теревені; 

Б дати ногам волю, дати тягу, намастити п’яти салом; 

В дремнути навтікача, зачепити за живе, робити публіку; 

Г п’ятами накивати, дати драла, дати ногам знати; 

Д Дати лиха закаблукам, мов горохом сипати, ще прийде коза до воза. 

  

12. Позначте речення, у яких вжиті слова-антоніми. 

А Ледве зійшло сонце, козаки сипнули на берег (М. Пригара). 

Б Тридцять весел з літа вгору одним помахом, надає, не хлюпнувши (М. Пригара). 

В Байдак сидить у воді глибоко: сім десятків козаків у кожному й вантажу багато (М. 

Пригара). 

Г Човни летіли по бистрині, мов чудернацькі птахи (М. Пригара). 

Д Решта байдаків розсипалась без ладу, пливуть — котрий попереду, а котрий десь позаду 

(М. Пригара). 

  

13. Встановити відповідність між фразеологізмами та їх значеннями. 

1  Відстати.      

2  Даремно.      

3  Гарний.        

4  Далеко.        

  

А  У чорта на болоті; 

Б  ні за цапову душу; 

В  ні в казці сказати, ні   пером описати; 

Г   класти зуби на полицю; 

Д  пасти задніх. 

  

►  Завдання 14 потребує самостійного розв’язання. 
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14. Пояснити значення фразеологізмів, з двома скласти речення. 

Стріляний вовк; діймати до серця; виводити з терцю; сам не свій; викинути з голови; 

прикусити язика. 
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Контрольна робота №4  

Морфологія 

І варіант 

1.Назвіть рядок, у якому всі дієслова доконаного виду: 

А цвітуть, розвіяла, читала, гойдає; 

Б доглянути, подивився, шукав, пробував; 

В розбив, зашумів, розвиднеться, заколише. 

 

2. Інфінітив наявний у рядку: 

А краса, красувався, красуватися, красивий; 

Б холодно, холоднішало, захолонув, охолодження; 

В становище, установилося, установлення. Стан. 

 

3. Дієслово виконує роль означення в рядку: 

А Про це вони розповіли дорогим дідусеві і бабусі; 

Б До школи зайшли схвильовані батько і син; 

В У нього виникла ідея розходитись по домівках. 

 

4. Всі дієслова належать до ІІ дієвідміни: 

А ревіти, хотіти, полоти, горіти; 

Б мчати, мріяти, їздити, кипіти; 

В котити, верещати, летіти, садити. 

 

5.Усі дієслова неперехідні в рядку: 

А причепитися, бігти, просуватися; 

Б рости, сказати, мобілізувати; 

В замислити, любити, почервоніти. 

 

6. Усі дієприкметники пасивні в рядку: 

А зів’ялий, розквітлий, просіяний, невтихаючий; 

Б тремтячий, вируючий, ходячий, лежачий; 

В збентежений, зроблений, позолочений, висвітлений. 

 

7. Усі слова є дієприслівниками в рядку: 

А перехопивши, наблизившись, наближаючись, зблизилися; 
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Б схотівши, переборюючи, здолавши, вмиваючи; 

В зваживши, розсипаний, загоєний, пишучи. 

 

8. Усі прислівники написано правильно в рядку: 

А більш-менш, мало-помалу, так-то, безвісти; 

Б рік у рік, з дня на день, щоліта, вцілому; 

В довподоби, по черзі, до пуття, звіку. 

 

9. З’ясуйте, у якому рядку всі сполучники підрядні: 

А а, і, коли, зате, або, хоч; 

Б але, мов, як, якщо, ні…ні; 

В бо, тому що, оскільки, якби, дарма що. 

 

10. Усі прийменники записано правильно в рядку: 

А понад, з-поміж, попри все, за-ради; 

Б на зустріч, не зважаючи на, із-за; 

В наді, переді, з-під, побіля. 

 

11. Усі слова з ні написано правильно в рядку: 

А ні з чим, ні до кого, ні як;      

Б ні радості, ні горя, ні хто; 

В нікого, ні до чого, ніякий. 

 

12. Назвіть рядок, у якому дієприкметник з не пишеться разом: 

А не/дописаний твір; 

Б не/розглянуте сьогодні питання; 

В таємниця не/розгадана. 
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Контрольна робота №4 Морфологія 

 

ІІ варіант 

 

1.Визначте, у якому рядку всі дієслова недоконаного виду: 

А зрозумів, сміється, любив, знає; 

Б тішила, вчитиме, цікавиться, хотіла; 

В біжить, пробачила, будують, вивчити. 

 

2. Назвіть рядок, у якому всі дієслова майбутнього часу: 

А читатимеш, заспіваю, кличу, сумують; 

Б покличуть, полякає, принесу, буду кричати; 

В відвідаєш, буду вірити, принеси, вибери. 

 

3.Дієслово виконує роль додатка в рядку: 

А Він допомагав батькові вчитися їздити на велосипеді; 

Б І навіть вітер нам доріг не замітав; 

В Слухати похвалу було незручно. 

 

4.Усі дієслова належать до І дієвідміни в рядку: 

А писати, пити, робити, кусати; 

Б нести, мазати, тесати, розвивати; 

В ходити, летіти, мислити, тягнути; 

 

5. Усі дієслова перехідні в рядку: 

А навчатися, вивчити, поливати; 

Б напрацювати, напрацюватися, напечатати; 

В фарбувати, купувати, мити. 

 

6. Усі дієприкметники пасивні в рядку: 

А вижатий лимон, киплячий борщ, одягнута дитина; 

Б запечене м'ясо, прочитана книга, сяюча копійка; 

В погоджений документ, згорнений зошит, збитий птах. 
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7. Назвіть рядок, у якому всі дієприслівники доконаного виду: 

А відпливши, почувши, марнуючи, темніючи; 

Б намалювавши, згадавши, добігши, посіявши; 

В спочивши, оцінюючи, ведучи, не гаючи. 

 

8. Назвіть рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс: 

А на/вічно, не/багато, часто/густо, як/небудь; 

Б коли/не/коли, без/кінця/краю, так/як, що/дня; 

В по/моєму, де/таки, зроду/віку, будь/коли. 

 

9. Визначте, у якому рядку всі слова є частками: 

А і, в, на, ні, ані; 

Б чи, хіба, невже, лише, бо; 

В з-над, хай, чи не, щоб. 

 

10. Усі сполучники пишуться разом у рядку: 

А за/те, тому/то, адже/ж; 

Б все/ж, то/що, а/ніж; 

В тако/ж, мовби/то, про/те. 

 

11. Вкажіть рядок, у якому всі частки пишуться через дефіс: 

А казна/де, аби/хто, немовби/то, де/сь; 

Б поки/що, де/коли, будь/як, ні/хто; 

В хтозна/коли, ходи/но, сядь/бо, де/небудь. 

 

12. Назвіть рядок, у якому дієприкметник з не пишеться окремо: 

А не/зламане дерево;       

Б не/сказані слова; 

В квіти не/куплені. 

  

Примітка: кожна правильна відповідь- один бал. 
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Контрольна робота №4  

Морфологія 

 

ІІІ варіант 

 

1.Усі дієслова доконаного виду в рядку: 

А стукнути, зробити, перечитати, перепливти; 

Б грюкнути, грюкати, виполоти, вивчити; 

В пробігти, перебігти, бігти, забігти. 

 

2.Зясуйте, у якому рядку всі дієслова минулого часу: 

А розклав, захищає, бореться, горів; 

Б завантажив, навіяв, відвідати, несуть; 

В збудував, замело, зрозуміла, дописали. 

 

3. Дієслово виконує роль обставини у рядку: 

А Телефоніст мовчки ступив у темноту і зник; 

Б Я до школи – носити воду школярам; 

В Росте мій дім, і я – із ним. 

 

4. Усі дієслова належать до ІІ дієвідміни в рядку: 

А вибити, рости, тріснути, тріщати; 

Б сидіти, боятися, знати, рости; 

В бурчати, носити, вабити, заморозити. 

 

5. Усі дієслова неперехідні в рядку: 

А вітати, купатися, іти; 

Б принести, насипати, не написати; 

В врятуватися, ходити, знесилитися. 

 

6. Усі дієприкметники активні в рядку: 

А зів’яле листя, бажаючий відповідати, сидяча робота; 

Б обірване листя, поновлені фонди, співуча нація; 

В перекопане поле, потрощені меблі, зеленіюче поле. 
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7. Усі дієприслівники недоконаного виду в рядку: 

А граючись, пишучи, колючи, хилячись; 

Б будуючи, збудувавши, написавши, пишучи; 

В фарбуючи, пофарбувавши, перефарбовуючи, перефарбувавши. 

 

8.Усі слова є прислівниками в рядку: 

А щасливо, весело, темно, трійко; 

Б почасти, удень, під тином, врозсип; 

В почасти, удень, недоладно, чимдуж. 

 

9. Усі прийменники пишуться через дефіс у рядку: 

А у/зв’язку/з, по/між, в/силу, що/до; 

Б з/перед, по/над, за/для, по/перед; 

В із/за, з/посеред, з/за, з/перед. 

 

10.Усі сполучники записано правильно в рядку: 

А тимто, абощо, тощо;         

Б не начебто, тобто, незважаючи на; 

В  тож-то, тільки-но, незважаючи на те що. 

 

11. Вкажіть рядок, у якому всі слова з часткою не пишуться разом: 

А  не/міч, не/той, не/хотя, не/жаль; 

Б не/повага, не/славити, не/абихто, не/весело; 

В не/здужати, не/ук, не/читаючи, не/зважай. 

 

12. Назвіть рядок, у якому дієприкметник з не пишеться окремо: 

А не/переглянутий нами фільм;       

Б не/розв’язана задача; 

В не/зіграна роль. 

Примітка: кожна правильна відповідь- один бал. 
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Контрольна робота №5 

Словосполучення й речення. Просте речення 

І варіант 

1. Укажіть рядок, у якому всі поєднання слів не є словосполученням: 

А Тарас Шевченко, вірші й поеми, писав для народу 

Б Дати на горіхи, честь і порядність, наш пророк 

В Очима стріляти, стріляти з пістолета, сповнений відваги 

Г Слова ковтати, Леся Українка, наламати дров 

  

Укажіть просте речення: 

А На галявині зеленіє перший ряст і цвітуть проліски. 

Б По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. 

В Добро далеко розходиться, а зло – ще далі. 

Г Не говори, що знаєш, але знай, що говориш.  

 

3.  Укажіть непоширене речення: 

А Не забудь юних днів, днів весни. 

Б Тихо, тихо навкруги. 

В Ти не плач, не плач. 

Г Сонце вже давно зайшло. 

 

Виділене слово є підметом у реченні: 

А Мета життя – зоря на людськім виднокрузі.  

Б Земля-трудівниця аж парує та людям хліб готує. 

В Керувати – це передбачати.  

Г «Слава!» докотилось і лягло до ніг. 

 

5. Тире між підметом і присудком слід ставити в реченні (розділові знаки пропущено): 

А Чиста вода як сльоза. 

Б Старість не радість. 

В Вірний приятель то найбільший скарб.  

Г Ти між зірками одна. 

 

 

6. Прикладка є в реченні: 
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А З темного моря білява хвилечка до каменя горнеться. 

Б Мої суцвіття, биті холодами, ви добру зав'язь все-таки дали. 

В Пристрибала до ялинки тиха білка-сіроспинка. 

Г Стоїть у руках золота колиска. 

 

7. Укажіть речення, в якому є обставина причини. 

А Сергій оглянувся довкола і довго дивився на березневу ніч. 

Б Повітря дрижало від грому пострілів. 

В Сьогодні трапилась несподівана подія. 

Г Зненацька від Десни полетіло сухе сіно.  

 

8. Установіть відповідність між видами присудків і реченнями, у яких ці присудки 

вжиті.  

 

9. Установіть відповідність. 

 Член речення  Приклад 

 Підмет А Жити – добро творити. 

 Присудок Б Серед неба горить білолиций.  

 Означення  В Соняшники заплутались своїми жовтими 

головами в гіллі.  

 Обставина  Г Я не міг зігрітися, хоч згинався в три погибелі.  

  Д По-справжньому починають цінувати життя 

після тридцяти.  

 

10. Перепишіть речення, розставивши розділові знаки. Підкресліть головні та 

другорядні члени речення. 

Білосніжні хмаринки як пір'я легенько пливуть краями  безмежного неба.  

1 Простий 

дієслівний 

А Хотіла б я піснею стати у цю хвилину ясну. 

2 Складений 

дієслівний 

Б Увесь степ сьогодні наче повен радості. 

3 Складений 

іменний 

В Стояла я і слухала весну. 

  Г Захитались гілки на високому дереві й почали 

струшувати із себе іній.  
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Контрольна робота №5 

Словосполучення й речення. Просте речення 

ІІ варіант 

Укажіть рядок, у якому записані словосполучення 

А Понад лісом, з-поміж дерев, попід гаєм 

Б Брат і сестра, дощ та вітер, сніги й сніги  

Пекти раків, наламати дров, стріляти очима В 

Г Літня пора, відбулося влітку, чекаючи літа 

 

2. Укажіть складне речення: 

А Тече вода з-під явора яром на долину. 

Б Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. 

В Не лізь у воду, не спитавши броду. 

Г Побачивши знайомі місця, він заспокоївся трохи. 

 

3.   Укажіть поширене речення: 

А Годі бити байдики! 

Б Осінь сіла  відпочити. 

В Ранки стають морозними. 

Г Радість з журбою обнялись. 

 

Виділене слово є підметом у реченні: 

А Весело щебетали в гаю пташки.  

Б Скресання криги – завжди свято для дітвори.  

В Я вірю в краще майбутнє рідного народу! 

Г Собор збудували дуже давно, ще за козаччини.  

 

5. Тире між підметом і присудком слід ставити в реченні (розділові знаки пропущено): 

А Життя не дим і не омана. 

Б Ти наше диво калинове… 

В Відчувати живу душу біля себе це справжнє щастя. 

Г Слово не стріла, а глибше ранить.  
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6. Прикладка є в реченні: 

А Дуба-велетня я чую мову, він – сама історія жива. 

Б Плив корабель, роздираючи хвилі. 

В Семен лежав горілиць, звертаючись із своїми питаннями до неба. 

Г Тече вода з-під явора яром на долину. 

 

Укажіть речення, в якому є обставина способу дії. 

А На чужій нив все краща пшениця. 

Б Коли старанно косять, то сіна взимку не просять. 

В Сій овес у грязь, то будеш князь. 

Г Капуста ще на грядці, а ти вже на голубці зуби гостриш. 

 

8. Установіть відповідність між видами присудків і реченнями, у яких ці присудки 

вжиті.  

 Простий 

дієслівний 

А Слово «верба» - дуже давнє. 

 Складений 

дієслівний 

Б Люди називають це дерево ще вербонькою, 

вербицею, вербиченькою. 

 Складений 

іменний 

В Букетик з вербових котиків. 

  Г Кожен хоче торкнутись до того пухнастого дива.  

 

9. Установіть відповідність. 

 Член речення  Приклад 

 Підмет  А Вітер ив і сипав холодним дощем.  

 Присудок  Б Жнива закінчились. 

 Обставина В Олена, пригнічена думками, ходила як побита. 

 Додаток Г Зорі тихо тремтять угорі. 

  Д Черешні тут росли високі й розкішні.  

 

 

Перепишіть речення, розставивши розділові знаки. Підкресліть головні та 

другорядні члени речення. 

Над садом щебет солов’їний летить немов дитячий сміх. 
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Контрольна робота №5 

Словосполучення й речення. Просте речення 

ІІІ варіант 

Укажіть рядок, у якому всі поєднання слів є словосполученнями: 

А Півня пустити, собаку з'їсти, кирпу гнути 

Б Дорослі й малі, стратегія і тактика, ріка й озера 

В Учень читає, дідусь відпочиває, артист співає 

Г Навчатися в школі, вершина гори, напоєний ароматом 

 

Укажіть просте речення: 

А Життя гортає сторінка, годинник свариться роками на стіні. 

Б Перед весною зачудовано стоять дерева, затих вечір, спинилась хмарина. 

В Розгулялось літо в росах, в золотих пшеничних косах, в полинових 

перевеслах. 

Г Глянь за вікно: який чарівний вечір запалює над озером свічки. 

 

3. Укажіть непоширене речення: 

А Схвильовані сусіди почали бити тривогу. 

Б Сміливі завжди мають щастя. 

В Сонячні промені сплять. 

Г Сиплеться і сиплеться листя. 

 

4. Виділене слово є підметом у реченні: 

А Дівчина розгорнула пиріжки.  

Б Жити – добро робити.  

В Високі гори мають глибокі доли.  

Г Пізні пташки сльози ллють.  

 

5. Тире між підметом і присудком слід ставити в реченні (розділові знаки пропущено): 

А Гріш ціна пустим словам. 

Б Два чоботи пара. 

В Почуття міри це якість митця. 

Г Мої слова не зброя, а ридання. 

 

6. Прикладка є в реченні: 
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А Дніпро-ріка – одна з найбільших судноплавних річок світу.  

Б Лебединий ключ понадо мною крилами дзвенить. 

В Посередині ярмарку народ тече, як в берегах річка. 

Г А в серденьку твоєму цвіт веснний, то білий, то рожевий, то червоний, 

віночком зацвіте.  

 

7. Укажіть речення, в якому є обставина часу. 

А В тихому болоті чорти водяться. 

Б Посеред зими льоду не випросиш у куми. 

В Не носи сміття під чужу хату. 

Г Цвіли під вікнами мальви.  

 

8. Установіть відповідність між видами присудків і реченнями, у яких ці присудки 

вжиті.  

 Простий 

дієслівний 

А Хотіла б я піснею стати у цю хвилину ясну. 

 Складений 

дієслівний 

Б Увесь степ сьогодні наче повен радості. 

 Складений 

іменний 

В Стояла я і слухала весну. 

  Г Захитались гілки на високому дереві й почали 

струшувати із себе іній.  

 

9. Установіть відповідність. 

 Член речення  Приклад 

 Підмет А Любові й щастя хочеться людині.  

 Присудок Б Увечері посумую, а вранці заплачу.  

 Додаток В Непомітно для батьків син став дорослим.  

 Обставина Г Життя без книг – це хата без вікна.  

  Д Останніми днями у нас погана погода. 

 

10.  Перепишіть речення, розставивши розділові знаки. Підкресліть головні та 

другорядні члени речення. 

Величні чорногузи немов вертольоти білу хмару колишуть на крилах.  
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Контрольна робота №6 

 

Складне багатокомпонентне речення з різними видами  

сполучникового і безсполучникового зв’язку  

 

Варіант 1 

 

І. Завдання 1 – 3 початкового рівня. Вибрати одну правильну відповідь. 

 

1. Яке з поданих речень – складне з різними видами зв'язку? 

А   Про юність золоту, що одцвіла зорею, лишились старості лиш спогади одні (В. Сосюра). 

Б   Осінній вітру крок, і хмари над землею, і пада жовтий лист в вечірньому огні (В. Сосюра). 

В  Коли почую твій співучий голос і легкий сміх навколо забринить, мені здається: серед 

поля колос гойдається і пташка десь дзвенить (П. Филипович). 

Г  На старості літ Джеря любив довгими зимніми вечорами розказувати дочці й онукам, де 

він бував, що він бачив, в яких краях ходив, з якими людьми зустрічався (І. Нечуй-

Левицький). 

 

2. Укажіть, з якої кількості частин складається речення.  

Сумно і смутно людині, коли висихає і сліпне уява, коли, обертаючись до найдорожчих 

джерел дитинства і юності, нічого не бачить вона дорогого, небуденного, ніщо не гріє її, не 

будить радості, ані людяного суму (О, Довженко). 

А. дві;  

Б. три;  

 

В. чотири;  

Г.  п'ять. 

3.   Укажіть розділові знаки, які пропущено в реченні: 

Дивишся вгору _ світло заливає очі, сліпить; опустиш погляд на землю _ відбите від землі, 

воно теж починає різати зір, і ти примружуєшся, кліпаєш…(Є. Гуцало) 

А. коми; 

Б. двокрапки;  

В. тире;  

Г. крапки з комами. 



41 
 

ІІ. Завдання 4 – 6 середнього рівня.  Вибрати дві правильні відповіді. 

 

4. Правильно вжито розділові знаки в складних синтаксичних конструкціях. 

А. Тепер поле все ширше розкривало свої рамена, все далі розстеляло свою одежу, і коли 

хлопець зійшов на горбок, перед ним встали в повній красі всі ниви, зелена пляма низької 

луки, далека смужка лісу. 

Б. Покірливо дав я себе забрати і, поки залізо тряслось та лящало, я ще раз, востаннє, 

вбирав у себе спокій рівнини, синю дрімоту далеких просторів. 

В. Квартири Чубинських гості добре не знають, бо вони недавно переїхали сюди, а коли 

побачать замкнені віконниці, то подумають, що дім порожній. 

Г. Спочатку Маріуца тільки світила на Раду своїми очима, а він злегка підморгував їй 

гарячим оком та чорним вусом, але коли скрипка починала підсипати жару, молодиця не 

витримувала й кидалася в танець. 

Д. У вікна било полудневе проміння і видно було, як цілим морем пливли кудись ще зелені 

ниви, дев'ятсот десятин панського поля, що спускалося часом у балку, а потім здіймалося 

знову, як хвиля. 

 

5. У яких реченнях поєднано безсполучниковий і сурядний зв'язок? 

А. Він так розійшовся, що в Євмена не залишилося найменшої сумніву: буде все так, як 

вирішив Таливон (Я. Стецюк).  

Б. Половець став на порозі – досвіток був повитий білими пасмами, під стіною темніла 

калюжа, проте не дощило (Є. Гуцало).  

В. Море дедалі втрачало спокій; чайки знімались з одиноких берегових скель, припадали 

грудьми до хвилі і плакали над морем (М. Коцюбинський).  

Г. Якось химерно запахли абрикоси: запах був ніжний і нагадував чомусь старий Прованс і 

старомодні кабріолети (М. Хвильовий).  

Д. Постановник не осипав Ярославу компліментами, він після роботи тільки потиснув їй 

руку, але цей мовчазний потиск руки був для неї дорожчий за слова (О. Гончар). 

  

6. Які з поданих речень не належать до складних із різними видами сполучникового і 

безсполучникового зв'язку? 

А. Повний місяць стояв над степом, через нього перепливали легкі хмарки, і здавалося, що 

місяць котився морем, занурюючись у шумовиння (Ю. Яновський). 

Б. Мокрі віти миготять, і проміння ллється, вся природа — як дитя, що в сльозах сміється 

(Л. Левицький). 
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В. У дитинстві, як бігав стежками між напоєних сонцем хлібів, заколисаний колосками, 

жайворонком я стать хотів (Є. Бандуренко). 

Г. Ми працю любимо, що в творчість перейшла, і музику палку, що ніжно серце тисне 

(М. Рильський). 

Д. Але землю вкриває асфальт і бетон, небо затягується димами і ревом моторів, і кудись 

шалено, в метушливій тривозі летить життя, засмоктує і не залишає тієї чистої години для 

душі, коли можна замислитись над собою і подумати про головне (Є. Сверстюк). 

   

ІІІ. Завдання 7 – 8 достатнього рівня. 

 

7. Установіть відповідність між складними синтаксичними конструкціями і їх типами. 

 

1. Складне речення із 

безсполучниковим, сурядним і 

підрядним зв’язком. 

2. Складне речення зі 

сполучниковим підрядним та 

безсполучниковим зв'язком.  

3. Складне речення із сурядним та 

підрядним зв’язком. 

4. Складне речення із 

безсполучниковим і сурядним 

зв’язком. 

  

А. Глибока ніч цілою вагою налягала на груди та не 

давала дихати, а думки несміло знов мацали 

мозок, ворушились і розгортались. 

Б. Щоб шанувати, треба мати талант; щоб заздрити, 

таланту не треба (Г. Тютюнник). 

В. Ще сніг кругом, ще голі віти в дуба, і не курличуть 

в небі журавлі (В. Сосюра). 

Г.Тепер я розумів її страх; вона стояла посеред 

страху, немов посеред крижаної води, і я мусив 

вишукувати слова, щоб її страх розтопити; я 

шукав для неї розради, а до мене самого крижана 

вода підпливала, просочувалася в душу 

(Р. Федорів). 

Д. Ти з’явилась мені — і здалося, що світ 

помолодшав навколо на тисячу літ (В. 

Симоненко).  

 

 

 

8. Зробіть синтаксичний розбір даної конструкції (розділові знаки пропущено). Дати 

загальну характеристику, намалювати схему. 
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Народи й царства мруть міняються віки і там де чабани дрімали супокійно 

зростають городи киплять криваві війни в змаганні вічному шаліє люд! (М. Рильський) 

 

ІV. Завдання високого рівня.  

 

9. Скласти висловлювання на тему «Здоров’я людини в її руках», використавши 

різні види складних речень. 
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Контрольна робота №6 

 

Складне багатокомпонентне речення з різними видами 

 сполучникового і безсполучникового зв’язку  

 

Варіант 2 

 

І. Завдання 1 – 3 початкового рівня. Вибрати одну правильну відповідь. 

 

1. Виділіть речення із сурядним і підрядним зв'язком. 

А. Сонце і повітря лоскочуть щоки, а зелень ялинкових гілок виглядає з-під снігу так свіжо, 

що здається, надворі стоїть весна, одягнена у білі шати (М. Коцюбинський).  

Б. Минає літо, осінь вже бреде, лісів багрянець торкнувся вересневий, і пахне чебрецем, і 

листя де-не-де, кружляючи, лягає під дерева (Л. Тендюк).  

В. В ті дивні дні, коли мої штани іще тримались на одній підтяжці, я все ніяк допетрати не 

міг, що крутиться земля, мов куля кругла (Б. Олійник).  

Г. Всі рухи його, важкуваті звичайно, ставали у танці легкими й повабними, ноги ледве 

торкались землі, руки гнулись, як гумові, вся фігура його нагадувала тонку й гнучку лозину. 

(М.Коцюбинський). 

 

2. Укажіть, які види зв'язку наявні в реченні. 

Варто писати про наші села й міста, про наші вулиці, треба називати їх справжніми 

іменами, щоб у людських серцях рідна земля оживала, щоб чоловік, уперше потрапивши на 

те чи інше місце, безпохибно пізнав - ось він, той край, про який читав (В. Шевчук). 

А. Сполучниковий сурядний і підрядний; 

Б. Безсполучниковий та сполучниковий сурядний; 

В. Безсполучниковий та сполучниковий підрядний; 

Г. Безсполучниковий та сполучникові сурядний і підрядний. 

 

3. Усі типи зв'язку (безсполучниковий, сурядний і підрядний) характерні складній 

синтаксичній конструкції. 

А.  Признаюсь – заздрю планетам: вони мають свої орбіти, і ніщо не стає їм на їхній дорозі. 

Б. Пропасниця тіпала, гарячка палила вогнем, а в грудях так кололо, що Остап на превелику 

силу діставав собі воду. 



45 
 

В. Удень я здригався, коли чув за собою тінь від людини, і з огидою слухав ревучі потоки 

людського життя, що мчали назустріч, як дикі коні. 

Г. Сон раптом щезає, як змитий водою, і баба чує своє маленьке тіло, якому твердо і зимно 

лежати долі, на тоненькій ряднині, у вогкім кутку. 

 

ІІ. Завдання 4 – 6 середнього рівня.  Вибрати дві правильні відповіді. 

 

4. До складних речень з різними видами зв'язку належать синтаксичні конструкції. 

А.  Зростала певність, що все скінчиться добре, –  і Соломія зазнає ще щасливого життя. 

Б. Глибока ніч цілою вагою налягала на груди та не давала дихати, а думки несміло знов 

мацали мозок, ворушились і розгортались. 

В. По чорній річці поміж білими берегами прудко пливе човен, тане вдалині й обертається 

в цятку; за ним несе вода другий, порожній, хлюпає в його білі боки і фарбує їх у чорний 

колір. 

Г.  Гарний сильний голос співав на воді, все наближаючись, все зміцнюючись, і турки 

заслухались. 

Д.  Соломії було якось особливо весело і легко сьогодні на душі, так здорово дихалось 

морозним повітрям, усе погане, що було в житті, відсувалося назад, блідло. 

 

5. Правильно вжито розділові знаки в складних синтаксичних конструкціях. 

А. Спільний сніданок і можливість перекинутися щирим словом із близькою людиною 

дорешти помирили Остапа з несподіваним випадком; його значно заспокоїли Соломіїні до-

води і обидва товариші твердо поснули сном молодості. 

Б. Часто серед ночі, перериваючи спокійний сон хатинки, розлягався раптовий грюкіт у 

віконце, і хату сповняла ціла банда якогось непевного люду, що кричав, блискав жадними 

очима і сварився. 

В. Виходило так, що всі були вдома, а, коли хто й забіг на ґуральню, то тільки на те, щоб 

подивитись. 

Г. Тепер уже щодня палав у печі веселий вогонь, смачно пахло борщем або галушками, і, 

коли Андрій смерком вертався до хати, свіжий од вітру, з духом морозу у всіх складках 

одежі, то Маланка старалася догодити йому. 

Д. Гафійка гриміла ложками, а Маланка, заклавши руки, побожно слухала оповідання про 

те, скільки привезено цегли, яке й чому забраковано дерево, що прикажчик нічого не 

розуміє і, коли б не Андрій, не було б діла. 
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6. Укажіть речення, які відповідають схемі [], [], () (сполучники у схемі не 

вказані).  

А.  І вицвітали писані тарелі, і плакав батько, і пливли роки, — коли над нею не було 

вже стелі, а тільки небо, небо і зірки… (Л. Костенко).  

Б.  Час ішов непомітно, вже зовсім задніло, заграли сонячні мечі за лісом, небо стало 

вищим, а рибалка укоськував рибину (Ю. Збанацький). 

В.  Скільки ніс я для тебе тривог і тепла, але ти, як весна, стороною пройшла (В. 

Симоненко).  

Г.   Довго ще говорили обоє, обмірковуючи прочитане, знову вони замовкали з приводу 

якоїсь думки, що випадково надходила одному чи другому до голови (І. Сенченко). 

Д. Сніг стужавів і гостро заблищав, а повітря стало таким прозорим, що було далеко видно 

голі дерева понад шляхом (Г. Тютюнник). 

 

ІІІ. Завдання 7 – 8 достатнього рівня. 

 

7. Установіть відповідність між схемами і синтаксичними конструкціями.  

 

 

 

А Багато не треба, щоб твердо знати: людина — 

найвищий вимір краси   (С. Жуковський). 

Б Як хочеш від людей шаноби, любов і гнів бери у путь, 

а то лиш допотопні сноби твою поезію приймуть (М. 

Рильський). 

В Довго слухав того вечора Валерій Іванович сповідь 

архітектора, і боляче було чути, як раз у раз 

зривається в стражданні голос цієї мужньої людини 

(О. Гончар). 

Г  Ще сніг кругом, ще голі віти в дуба, і не курличуть в 

небі журавлі (В. Сосюра). 

Д Все записуй в серці молодому, буде це як знахідка 

тобі, коли в старість прийдеш ти додому, як у гавань 

тиху кораблі (М. Рильський). 

 

8. Зробіть синтаксичний розбір даної конструкції (розділові знаки пропущено). Дати 

загальну характеристику, намалювати схему. 
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Землю вкриває асфальт і бетон небо затягується димами і ревом моторів і кудись 

шалено в метушливій тривозі летить життя засмоктує і не залишає тієї чистої 

години для душі коли можна замислитись над собою і подумати про головне (Є. 

Сверстюк). 

 

ІV. Завдання високого рівня.  

 

9. Скласти висловлювання на тему «Сім’я – найбільший скарб», використавши 

різні види складних речень. 
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Контрольна робота №7 

Пряма і непряма мова. Цитата. Діалог 

Варіант 1 

 

І рівень (3 б) 

1. Вибрати варіант, який є закінченням визначення. 

Точно переданий уривок будь-якого висловлювання чи письмового твору, що наводиться для 

підтвердження або пояснення своїх думок називається… 

А прямою мовою;   

Б непрямою мовою;   

 діалогом;  

Г цитатою. 

 

2. Вибрати рядок, де є непряма мова (окремі розділові знаки опущено). 

Боже, яка краса! обізвалась, ні до кого не звертаючись, тіточка Олена. 

Б Ми за дітьми йдемо до жінки, запитуємо Хто посадив цю тополю? Чи давно вона росте 

тут?  

Не кидайте хлібом, він святий! – в суворості ласкавій, бувало, каже дід старий малечі 

кучерявій. 

Г Чоловік запитав, як здоров’я Степаниди Петрівни, як живеться Семенові, чи не 

думають вони заводити садок… 

 

3. Вибрати рядок, у якому цитату записано неправильно. 

«Кобзар», за словами Івана Франка, – це: ціла епоха в історії духовного розвитку 

українського народу. 

Б Максим Рильський писав, що словник – «пишний яр, а не сумне провалля».  

Поетеса Л. Костенко зверталася до сучасників: 

…І якби на те моя воля,  

Написала б я скрізь курсивами:  

– Так багато на світі горя,  

Люди, будьте взаємно красивими! 

Г «Учитесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь», – закликав великий 

поет. 

 

Вибрати речення, яке відповідає схемі «П!» – а. (Окремі розділові знаки опущено). 
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Ні, не клич мене, весно, казала я їй, не чаруй і не ваб даремне. 

Б На шляху, прощаючись, Люба сказала Ти б колись, Михайлику, і до нас заскочив. Ідеш собі 

з ковзанки, то й заверни в наш двір. 

Важливо не те, як малюю я, а що в тому бачать інші сказав Валерій Я ніколи не стану 

художником. Я це зрозумів І радий, що зрозумів вчасно. 

Г Вмивайся, вмивайся, дитино! квапить мене мати. 

 

5. Вибрати речення, у якому розділові знаки при прямій мові поставлено правильно. 

«З щастя та горя скувалася доля» – каже людська поговірка. 

Б «Ну, добре, стримав образу Аркадій Петрович. – Не одрікаюсь од своїх слів. 

Струна бринить лагідною луною: «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!»  

Г «Леоніде, – Адріана відірвала обличчя від долоні – а ви читали «У пошуках утраченого 

часу» Марселя Пруста?»  

 

6. Вибрати рядок, у якому допущено помилку при заміні прямої мови непрямою. 

А Мати нагадала Оленці, щоб не спізнитися на урок. 

Б Бабуся попросила онука, щоб сходив до аптеки за ліками. 

В Василь сказав батькові, що в новій школі дуже цікаво. 

Г Золота рибка запитала дідуся, чого йому треба. 

 

ІІ рівень (3 б) 

7. Установити відповідність між поняттями та прикладами. 

 Пряма мова; 

діалог; 

непряма мова; 

цитата. 

А Дідусь підтвердив, що на плесі завжди є качки. 

Б «Мушу йти в полонину, Марічко», – сумував Іван заздалегідь. 

В  Відомий науковець Олександр Мельничук стверджував: «Основною одиницею мови в усіх 

мовах є речення». 

Г - Вставай! Годі спати. Треба вирішити, як нам жити далі. 

   - Що? – невторопав з просоння Марусик. 

   - Ти як хочеш, а я думаю втекти з дому, – важко зітхнув Сашко Циган. 
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8. Установити відповідність між схемами та реченнями (окремі розділові знаки в 

реченнях опущено) 

 А: «П». 

 «П? - а. – П!» 

 «П, – а. – П?» 

«П, – а. – П!» 

А це що таке притишила Соломія до себе Краще про концерт думай 

Б Так, бачу, ти усім тут добре надоїв Кіт Вовкові сказав Чого ж ти, братику, сюди і 

забігав 

Вставай, будила Івана Марічка. Вставай і ходім 

Г Що ж я буду в світі Божому діяти сама з малою дитиною промовила Немидора  

Д Я подумав тоді Тіні коротшають так само непомітно, як і людське життя 

 

9. Установити відповідність між реченнями та розділовими знаками, пропущеними у 

них. 

 Кома; 

тире; 

двокрапка; 

крапка. 

А Що ж не дає мені промовити просто «Так, доле, ти міцніша, я корюся». 

Б «Помилуйте! – йому Ягнятко каже – На світі я ще й году не прожив». 

В «Хто ж ти, братику, будеш?» – зацікавився Іван.  

Г «Мамо – питаю, – то льони цвітуть?» 

Д «То ти вмієш тільки реготати? – скрипнув Пилипко. Так не боюсь я тебе!»  

 

ІІІ рівень (3 б) 

Прочитати текст (окремі розділові знаки опущено). Виконати завдання 10-11 до 

нього. 

Про зозулю складено багато пісень та легенд.(1) Розповідають, що жила дівчина, 

що називалася Зозуля, розумна, вродлива, тільки лінива дуже. (2) Якось послала мати свою 

Зозулю брати льон під лісом, а та льон не брала, вилізла на дуба, сіла на гілку крислату і до 

хлопців: Ку-ку Ку-ку. (3) А мати зварила обід та й теж пішла в поле дочці допомогати. (4) 

А кувала б ти, дочко, доки світу й сонця закляла мати, коли побачила, що її Зозуля на дубі 

сидить. (5) Як почула дівчина, що в неї від прокльону материного крила почали рости, 

заплакала                     й полетіла. (6) Але і птахою Зозуля залишилася ледачою: гнізда не 
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в’є, на яйцях не сидить, дітей не годує, лишень літає лісами, роки людям рахує, сміється, 

дівчатам каже, коли вони заміж підуть.(7) 

 

10. Позначити речення, у якому допущено орфографічну помилку. 

 

11. Позначити речення, яке відповідає схемі «П!» – а. 

 

ІV рівень (3 б) 

12. Скласти діалог «На спортивному майданчику» (8-10 реплік)                          й записати 

його, правильно розставивши розділові знаки.  

Речення повинні мати різні конструкції: пряма мова уживатися і до,                  і після слів 

автора, слова автора посередині прямої мови. 
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Контрольна робота №7 

Пряма і непряма мова. Цитата. Діалог 

Варіант 2 

 

І рівень (3 б) 

Вибрати варіант, який є закінченням визначення. 

Чуже мовлення, передане дослівно, без змін, називається… 

А прямою мовою;   

Б діалогом;   

В непрямою мовою;   

Г цитатою; 

 

Вибрати рядок, де є непряма мова (окремі розділові знаки опущено). 

Коли дивлюсь туди он, на захід, іноді чомусь так сумно-сумно стає, говорила Маша. 

Б Чого зажурився, мій любий козаче – питає дівчина вродлива. 

Варвара запитала у начальника, чи можна послати телеграму в Москву: у неї там 

занедужала мати . 

г Яка ти розкішна, Земле, думала Маланка. Весело засівати тебе хлібом, прикрашати 

зелом, заквітчати квітами. 

  

1. Вибрати рядок, у якому цитату записано правильно. 

Спали мені на думку відомі рядки, в яких Павло Тичина закликав природу хлюпни нам, море, 

свіжі лави! О земле, велетнів роди! 

Б «Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова…» – писав Панас 

Мирний. 

В. Сухомлинський зазначав, що любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного 

слова. 

Г Уява поета малювала таку картину: 

«Летим. Дивлюся, аж світає, 

Край неба палає, 

Соловейко в темнім гаї  

Сонце зустрічає» (Т. Шевченко). 

 

2. Вибрати речення, яке відповідає схемі: «П», – а. (Розділові знаки опущено). 

Що ж не дає мені промовить просто Так, доле, ти міцніша, я корюся. 
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Б Ніщо так не красить людину, як натхнення, подумала Ярославна. 

А це ти, Максиме зрадів Карно, дивлячись у вікно. Заходь, заходь!  

Г Чи впізнаєш мене, Петре промовив до Кавуна Джеря. 

 

3. Вибрати речення, де правильно розставлено всі знаки при прямій мові. 

«Щасливий ти в нас, Даньку» – щебетали дівчата, хрумаючи бублики. 

Б «Де ж він, де?» – гукнув Бертольдо, – «Що ж він криється між вами?»  

 «Що це за дівчина? Де вона взялася в нашому селі, – думав молодий Джеря . 

Г Бабуся питає: «А що, дітки? Чого прийшли, мої соколята?» 

 

4. Вибрати речення, у якому допущено помилку при заміні прямої мови непрямою. 

Батько сказав дітям, що час збиратися в дорогу. 

Б Сам до себе говорив Тимофій, що земля найкраще пахне восени. 

Карпо запитав, чи будете ставити паркан, чи без паркану обійдеться. 

Г Олена Петрівна запитала, хто купив Ользі таке гарне намисто. 

 

ІІ рівень (3 б) 

5. Установити відповідність між поняттями та прикладами. 

Пряма мова 

1 Діалог 

2 Непряма мова 

3 Цитата 

А Мати через пліт запитала сина, куди він зібрався. 

Б М. Рильський говорив, що «слово «вчитель» з давніх-давен користується великою шаною 

у народі». 

В - Добридень дідусю! – вітається хлопчик. 

    - Добридень, синку! – радіє дід.  

    - Сідай, я тебе яблучком почастую з медом. 

Г «Та чим же я вам досадив?» – Ягнятко, плачучи, питає. 

 

6. Установити відповідність між схемами та реченнями (окремі розділові знаки в 

реченнях опущено) 

1 А: «П!» 

2 «П!» - а. 

3 «П, - а, - п?» 
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4 «П, - а. - П!» 

Щось намалював розпитувала Марійка. 

Б І голос сильний нам з гори, як грім, гримить Лупайте цю скалу  

Мої друзі – вбогі бідолахи говорить Кармель От мої друзі  

Г Здоров був, любий жінка говорила, а в голосі її сльоза бриніла 

Д За що ж хто-небудь попитає Зозуля Півня вихваляє  

 

7. Установити відповідність між реченнями та розділовими знаками, 

пропущеними у них. 

1 Кома 

2 Двокрапка 

3 Лапки 

4 Тире 

А  «Прощай, Самсоне! – крикнула зрадлива. – Ти думав, що для тебе я забуду родину?  

Б «Чого ж тебе понесло в поле? Чого?» допитувалась мати. 

В «Я цієї пісні ніколи не чув – сказав студентові Тарас. – Ви її всю знаєте?» 

Г «А де ж Василько» – поспитав батько перегодом. 

Д Зозуля прилетіла до чорного Дрозда, питає «Що ти робиш?» 

ІІІ рівень (3 б) 

Прочитати текст (окремі розділові знаки опущено). Виконати завдання 10-11 до нього. 

 

На току, біля клуні, безугавно гупають ціпи. (1) Помітивши малого сина з житнім вінком 

на шиї, батько усміхається, кидає сусідові Ти поглянь, Олексію, до чого додумався хлопець 

Василько сідає на купу соломи щойно вимолоченого жита, поринає в неї і засинає. (5) 

Прокинувся від того, що батько обережно взяв його на руки, претулив до грудей і легко 

поніс до хати. (6) Ой ти ж молотнику мій, – шепотів стиха, і Василькові так гарно було 

на батьківських руках, натруджених і теплих, що пахли снопами. (7) 

 

8.  Позначити речення, у якому допущено орфографічну помилку. 

 

9.  Позначити речення з прямою мовою, яке відповідає схемі А: «П!» 

 

ІV рівень (3 б) 
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Скласти діалог «Веселі канікули» (8-10 реплік) й записати його, правильно розставивши 

розділові знаки.  

Складені речення повинні мати різні конструкції: пряма мова уживатися і до, і 

після слів автора, слова автора посередині прямої мови. 
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Українська мова [Текст]: методичні вказівки до контрольних робіт для  здобувачів освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузь знань 20 Аграрні науки та 

продовольство спеціальності 208 Агроінженерія денної форми навчання/уклад. Т.М. 

Менделюк. − Любешів: ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ», 2020.–57с. 
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