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Критерії оцінювання контрольних тестових завдань 

 

    Одиницею контролю є вибрані студентом правильні варіанти відповідей, 

виконання відкритих тестових завдань тощо. Позитивний бал виставляється 

при правильному виконанні не менше 50% завдань. 

„12” балів ставиться, якщо бездоганно виконано усі завдання; 

Примітка: „12” балів не ставиться за наявності виправлення 

„11”  балів ставиться за наявності одного-двох виправлень або неповної 

відповіді на 1 питання;  

„10” балів ставиться за наявності трьох виправлень або за умови правильного 

виконання не менше як  90%  завдань; 

„9” балів ставиться за умови правильного виконання не менше як  85% 

завдань; 

„8” балів ставиться за умови правильного виконання не менше як ¾ всього 

завдання (75% завдань); 

„7” балів ставиться за умови правильного виконання не менше як 65% 

завдань; 

„6” балів ставиться за умови правильного виконання не менше як 55% 

завдань; „5” балів – якщо правильно виконано не менше як половину 

завдань (50 % завдань); 

„4” бали ставиться за умови правильного виконання не менше як 45% 

завдань; 

„3” бали ставиться за умови правильного виконання не менше як 35% 

завдань; 



„2” бали ставиться за умови правильного виконання не менше як 25% 

завдань. 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

І варіант 

1. Носієм лексичного значення є основа: 

а) так; б) ні. 

2. Значущими частинами слова є: 

а) звук, склад, закінчення, корінь;  б) наголос, склад, суфікс, префікс;   

в) корінь, суфікс, префікс, закінчення;   г) корінь, суфікс, префікс, основа. 

3. У якому рядку наведено тільки спільнокореневі слова: 

а) різний, різнокольоровий, різного, різниця, вирізьблений, різник;  б) нести, 

принесений, виносити, носовий, виніс, нісенітниця;   в) валіз, вилазити, лаз, 

переліз, лози, лажу;  г) гонити, ганяти, перегони, гнати, поганяти, відгонити?  

4. Оберіть рядок, у якому правильно визначений префікс до слів: пр...дорогий, 

премудрий, пр...милий: 

а) пишеться префікс пре-, що означає збільшену міру вияву ознаки; 

б) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням неповноти дії;  

в) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням наближення до 

предмета; 

г) пишеться префікс при- старослов'янського походження. 

5. Оберіть рядок, у якому з поданих варіантів в усіх словах пишеться префікс 

с- 

а) ...жити, ...фотографувати, ...мусити, ...долати, ...цілити; 



б) ...хвалити, ...копати, ...шити, ...чистити, ...сипати;  

в) ...ховати, ...сутеніти, ...писати, ...тискати, ...робити; 

г) ...копати, ...твердити, ...формувати, ..хилити, ...тримати. 

6. У якому рядку в усіх словах під час словотворення за допомогою суфікса -

ськ(ий) відбувається зміна кінцевих приголосних основи: 

а) ткач, Прага, Бахмач, Воронеж, Кременчук; 

б) Буг, Кагарлик, латиш, інтелігент, Черкаси;  

в) узбек, Запоріжжя, Острог, Золотоноша, пропагандист; 

г) Рига, киргиз, баск, Череповець, турист? 

7. Оберіть правильний варіант. Як змінюється група приголосних у словах 

віск, пісок, лісок при творенні іменників із суфіксом -ин(а): 

а) на [жч];    б) на [шч] — щ;    в) на [сч];    г) на [ск]? 

8. У якому рядку всі слова утворено від прикметників? 

а) Ставок, місток, садочок, туга, мріяти. 

б) Добігти, виступити, почорніти, заговорити, з’їхати. 

в) Прекрасний, завеликий, височенький, надглибокий, спекотно. 

г) Зазеленіти, біліти, заколоситися, подивитися, почервоніти. 

д) Стінний, студентський, качиний, горобиний, братів. 

9. У якому рядку всі слова непохідні? 

 а. Білити, зачарований, хід, братський, радість. 

 б. Бігати, весна, білий, стіл, хата. 

 в. Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля. 

 г. Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка. 

 д. Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати. 

10. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий, 

надвеликий, ультракороткий? 

а. Суфіксальним способом. 



б. Префіксальним способом. 

в. Префіксально-суфіксальним способом. 

г. Складанням основ або слів. 

д. Складанням скорочених основ. 

1. Що вивчає словотвір? 

2. У чому відмінність між твірними і похідними словами? 

3. Розшифруйте подані слова. Поясніть, яким способом вони утворені. 

 Дніпрогес, спецкор, інтурист, літредактор, ООН. 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 Спадковий, вічність, подовжений, прославитися, профспілка, прохолодно, 

протилежність, видумавши, курсантський, вивчитися. 

5. Записати подані слова разом і через дефіс. 

 Гірничо/промисловий, праце/здатний, двадцяти/річний, нац/банк, 

день/другий, контр/адмірал, перекоти/поле, лікар/еколог, сто/річчя, 

художник/пейзажист, радіо/фізичний, східно/слов’янський, важко/хворий, 

дво/вугле/кислий, право/бережний, соціал/демо/кратичний, 

історико/культурний, військово/зобов’язаний, темно/зелений, 

північно/західний, хто/зна/який, лінгво/стилістичний, міні/футбол, 

велико/душний, щастя/доля, віце/прем’єр, екс/чемпіон, авто/пере/гони, 

біо/сфера, Івано/Франківськ. 

 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

ІІ варіант 

1. У якому рядку при творенні назв територій за допомогою суфікса -ин- 

допущено орфографічну помилку: 

а) Донеччина, Київщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина; 

б) Галиччина, Миколаївщина, Ровенщина, Житомирщина, Словачина;  

в) Туреччина, Донеччина, Кіровоградщина, Чернівеччина, Волинь; 



г) Цолтавщина, Черкащина, Уманщина, Херсонщина, Дніпропетровщина? 

2. У якому рядку всі слова написано правильно: 

а) розхвилювався, бесчесний, відкриття, передчасний, міжконтинентальний; 

б) безкорисливий, возвеличити, підтримка, розхитати, представник;  

в) передплата, безкраїй, черезплічник, роспитати, обтрусити; 

г) піттрусити, розписати, обсушити, черезсідельник, безгрішний? 

3. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом прі-: 

а) пр...гірок, пр...ярок, пр...гарний, пр...дніпровський, пр...кордонний; 

б) пр...звище, пр...зирство, пр...будова, пр...мудрий, пр...-вабливий;  

в) пр...звисько, пр...рва, пр...звище; 

г) пр...міський, пр...пізнілий, пр...писаний, пр...освященство, пр...мудрість? 

4. Визначте, яким способом утворені слова: підберезник, по-нашому, 

розкричатися, замріятися. 

а) префіксальним;  б) суфіксальним;   в) суфіксально-префіксальним;  г) 

складанням слів. 

5. У якому рядку слова утворені злиттям словосполучень: 

а) життєрадісний, зброєносець, стінгазета, профтехучилище, облвиконком; 

б) вогнегасник, білоцерківський, мореплавець, сизокрилий, кінотеатр;  

в) чистотіл, водовоз, нафтопровід, райвно, учком; 

г) вічнозелений, довготривалий, вищевказаний, місцепроживання, 

малозрозумілий?  

6. У якому рядку всі слова пишуться разом: 

а) авто/сервіс, водо/гін, вантажо/обіг, держ/установа, електро/енергія; 

б) легко/атлет, прем'єр/міністр, зірви/голова, пів/озера, напів/фабрикат;  

в) вербо/лози, стоп/кран, трьохсот/ліття, трудо/день, тепло/обмін; 

г) учитель/історик, віце/консул, п'яти/поверховий, затули/вітер, метео/служба? 

7. Знайдіть речення, у якому допущено орфографічну помилку. 



а) Напередодні Зеленої неділі, у суботу, що називається клечальною, 

обов'язково прикрашалися всі господарські будівлі. 

б) Запашна, співуча, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів —

скількома епітетами супроводяться визначення української мови. 

в) Якби ті птахи мали людську мову, вони б сьогодні повідали маленькій 

дівчинці про її прекрасну землю. 

 г) Ніч прозора, бесшумна, тепла; ніби оксамитом обгортає людину оце м'яке 

степове повітря. 

8. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним 

способом? 

а). Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище. 

б). Їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень. 

в) Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка. 

г) Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів’я. 

д) Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок. 

9. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...". 

 а. ...правила вимови слів.   б. ...звукову будову мови.   в. ...способи творення 

слів.   г. ...слова, їх значення, походження, використання.   д. ...правила 

написання слів. 

10. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що 

пишуться через дефіс? 

а. Пра-, су-, без-.   б. За-, по-, пре-.   в. Казна-, хтозна-, будь-.   г. Пере-, зі-, за-.   

д. Ви-, від-, до-. 

1. Що називається твірною основою? 

2. Назвіть способи творення слів. Дайте їм характеристику 

3. Визначте, яке слово в дужках є твірним для поданого. Запишіть за зразком. 

Зразок. Пролісок - ліс. 

Учениця (учити, учень, учитель). 

Освітити (світити, світанок, освітлений). 



Медичний (медик, медицина, медикаменти). 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 По-нашому, прочитати, вранці, музикант, побачивши, мудрець, 

невиправдано, неперевершеність, етнографічний, електрозварювальник. 

 5. Записати подані словосполучення разом або окремо. 

 Все/одно буде по/моєму, табір військово/полонених, військово/морський 

флот, суспільно/економічна обстановка, суспільно/корисна праця, 

південно/західний вітер, західно/українські землі, жовто/гаряча квітка, 

жовто/блакитний прапор, сніжно/біла тканина, біло/сніжна вершина, 

науково/фантастичний твір. 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

III  варіант 

1. Носієм лексичного значення є основа: 

а) так; б) ні. 

2. Значущими частинами слова є: 

а) звук, склад, закінчення, корінь;  б) наголос, склад, суфікс, префікс;   

в) корінь, суфікс, префікс, закінчення;   г) корінь, суфікс, префікс, основа. 

3. У якому рядку наведено тільки спільнокореневі слова: 

а) різний, різнокольоровий, різного, різниця, вирізьблений, різник;  б) нести, 

принесений, виносити, носовий, виніс, нісенітниця;   в) валіз, вилазити, лаз, 

переліз, лози, лажу;  г) гонити, ганяти, перегони, гнати, поганяти, відгонити?  



4. Оберіть рядок, у якому правильно визначений префікс до слів: пр...дорогий, 

премудрий, пр...милий: 

а) пишеться префікс пре-, що означає збільшену міру вияву ознаки; 

б) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням неповноти дії;  

в) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням наближення до 

предмета; 

г) пишеться префікс при- старослов'янського походження. 

5. Оберіть рядок, у якому з поданих варіантів в усіх словах пишеться префікс 

с- 

а) ...жити, ...фотографувати, ...мусити, ...долати, ...цілити; 

б) ...хвалити, ...копати, ...шити, ...чистити, ...сипати;  

в) ...ховати, ...сутеніти, ...писати, ...тискати, ...робити; 

г) ...копати, ...твердити, ...формувати, ..хилити, ...тримати. 

6. У якому рядку в усіх словах під час словотворення за допомогою суфікса -

ськ(ий) відбувається зміна кінцевих приголосних основи: 

а) ткач, Прага, Бахмач, Воронеж, Кременчук; 

б) Буг, Кагарлик, латиш, інтелігент, Черкаси;  

в) узбек, Запоріжжя, Острог, Золотоноша, пропагандист; 

г) Рига, киргиз, баск, Череповець, турист? 

7. Оберіть правильний варіант. Як змінюється група приголосних у словах 

віск, пісок, лісок при творенні іменників із суфіксом -ин(а): 

а) на [жч];    б) на [шч] — щ;    в) на [сч];    г) на [ск]? 

8. У якому рядку всі слова утворено від прикметників? 

а) Ставок, місток, садочок, туга, мріяти. 

б) Добігти, виступити, почорніти, заговорити, з’їхати. 

в) Прекрасний, завеликий, височенький, надглибокий, спекотно. 

г) Зазеленіти, біліти, заколоситися, подивитися, почервоніти. 



д) Стінний, студентський, качиний, горобиний, братів. 

9. У якому рядку всі слова непохідні? 

 а. Білити, зачарований, хід, братський, радість. 

 б. Бігати, весна, білий, стіл, хата. 

 в. Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля. 

 г. Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка. 

 д. Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати. 

10. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий, 

надвеликий, ультракороткий? 

а. Суфіксальним способом. 

б. Префіксальним способом. 

в. Префіксально-суфіксальним способом. 

г. Складанням основ або слів. 

д. Складанням скорочених основ. 

1. Що вивчає словотвір? 

2. У чому відмінність між твірними і похідними словами? 

3. Розшифруйте подані слова. Поясніть, яким способом вони утворені. 

 Дніпрогес, спецкор, інтурист, літредактор, ООН. 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 Спадковий, вічність, подовжений, прославитися, профспілка, прохолодно, 

протилежність, видумавши, курсантський, вивчитися. 

5. Записати подані слова разом і через дефіс. 

 Гірничо/промисловий, праце/здатний, двадцяти/річний, нац/банк, 

день/другий, контр/адмірал, перекоти/поле, лікар/еколог, сто/річчя, 

художник/пейзажист, радіо/фізичний, східно/слов’янський, важко/хворий, 

дво/вугле/кислий, право/бережний, соціал/демо/кратичний, 

історико/культурний, військово/зобов’язаний, темно/зелений, 

північно/західний, хто/зна/який, лінгво/стилістичний, міні/футбол, 



велико/душний, щастя/доля, віце/прем’єр, екс/чемпіон, авто/пере/гони, 

біо/сфера, Івано/Франківськ. 

 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

ІV варіант 

1. У якому рядку при творенні назв територій за допомогою суфікса -ин- 

допущено орфографічну помилку: 

а) Донеччина, Київщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина; 

б) Галиччина, Миколаївщина, Ровенщина, Житомирщина, Словачина;  

в) Туреччина, Донеччина, Кіровоградщина, Чернівеччина, Волинь; 

г) Цолтавщина, Черкащина, Уманщина, Херсонщина, Дніпропетровщина? 

2. У якому рядку всі слова написано правильно: 

а) розхвилювався, бесчесний, відкриття, передчасний, міжконтинентальний; 

б) безкорисливий, возвеличити, підтримка, розхитати, представник;  

в) передплата, безкраїй, черезплічник, роспитати, обтрусити; 

г) піттрусити, розписати, обсушити, черезсідельник, безгрішний? 

3. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом прі-: 

а) пр...гірок, пр...ярок, пр...гарний, пр...дніпровський, пр...кордонний; 

б) пр...звище, пр...зирство, пр...будова, пр...мудрий, пр...-вабливий;  

в) пр...звисько, пр...рва, пр...звище; 

г) пр...міський, пр...пізнілий, пр...писаний, пр...освященство, пр...мудрість? 

4. Визначте, яким способом утворені слова: підберезник, по-нашому, 

розкричатися, замріятися. 

а) префіксальним;  б) суфіксальним;   в) суфіксально-префіксальним;  г) 

складанням слів. 

5. У якому рядку слова утворені злиттям словосполучень: 



а) життєрадісний, зброєносець, стінгазета, профтехучилище, облвиконком; 

б) вогнегасник, білоцерківський, мореплавець, сизокрилий, кінотеатр;  

в) чистотіл, водовоз, нафтопровід, райвно, учком; 

г) вічнозелений, довготривалий, вищевказаний, місцепроживання, 

малозрозумілий?  

6. У якому рядку всі слова пишуться разом: 

а) авто/сервіс, водо/гін, вантажо/обіг, держ/установа, електро/енергія; 

б) легко/атлет, прем'єр/міністр, зірви/голова, пів/озера, напів/фабрикат;  

в) вербо/лози, стоп/кран, трьохсот/ліття, трудо/день, тепло/обмін; 

г) учитель/історик, віце/консул, п'яти/поверховий, затули/вітер, метео/служба? 

7. Знайдіть речення, у якому допущено орфографічну помилку. 

а) Напередодні Зеленої неділі, у суботу, що називається клечальною, 

обов'язково прикрашалися всі господарські будівлі. 

б) Запашна, співуча, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів —

скількома епітетами супроводяться визначення української мови. 

в) Якби ті птахи мали людську мову, вони б сьогодні повідали маленькій 

дівчинці про її прекрасну землю. 

 г) Ніч прозора, бесшумна, тепла; ніби оксамитом обгортає людину оце м'яке 

степове повітря. 

8. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним 

способом? 

а). Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище. 

б). Їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень. 

в) Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка. 

г) Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів’я. 

д) Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок. 

9. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...". 



 а. ...правила вимови слів.   б. ...звукову будову мови.   в. ...способи творення 

слів.   г. ...слова, їх значення, походження, використання.   д. ...правила 

написання слів. 

10. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що 

пишуться через дефіс? 

а. Пра-, су-, без-.   б. За-, по-, пре-.   в. Казна-, хтозна-, будь-.   г. Пере-, зі-, за-.   

д. Ви-, від-, до-. 

1. Що називається твірною основою? 

2. Назвіть способи творення слів. Дайте їм характеристику 

3. Визначте, яке слово в дужках є твірним для поданого. Запишіть за зразком. 

Зразок. Пролісок - ліс. 

Учениця (учити, учень, учитель). 

Освітити (світити, світанок, освітлений). 

Медичний (медик, медицина, медикаменти). 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 По-нашому, прочитати, вранці, музикант, побачивши, мудрець, 

невиправдано, неперевершеність, етнографічний, електрозварювальник. 

 5. Записати подані словосполучення разом або окремо. 

 Все/одно буде по/моєму, табір військово/полонених, військово/морський 

флот, суспільно/економічна обстановка, суспільно/корисна праця, 

південно/західний вітер, західно/українські землі, жовто/гаряча квітка, 

жовто/блакитний прапор, сніжно/біла тканина, біло/сніжна вершина, 

науково/фантастичний твір. 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

V  варіант 

1. Носієм лексичного значення є основа: 

а) так; б) ні. 

2. Значущими частинами слова є: 

а) звук, склад, закінчення, корінь;  б) наголос, склад, суфікс, префікс;   

в) корінь, суфікс, префікс, закінчення;   г) корінь, суфікс, префікс, основа. 

3. У якому рядку наведено тільки спільнокореневі слова: 

а) різний, різнокольоровий, різного, різниця, вирізьблений, різник;  б) нести, 

принесений, виносити, носовий, виніс, нісенітниця;   в) валіз, вилазити, лаз, 

переліз, лози, лажу;  г) гонити, ганяти, перегони, гнати, поганяти, відгонити?  

4. Оберіть рядок, у якому правильно визначений префікс до слів: пр...дорогий, 

премудрий, пр...милий: 

а) пишеться префікс пре-, що означає збільшену міру вияву ознаки; 

б) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням неповноти дії;  

в) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням наближення до 

предмета; 

г) пишеться префікс при- старослов'янського походження. 

5. Оберіть рядок, у якому з поданих варіантів в усіх словах пишеться префікс 

с- 

а) ...жити, ...фотографувати, ...мусити, ...долати, ...цілити; 

б) ...хвалити, ...копати, ...шити, ...чистити, ...сипати;  

в) ...ховати, ...сутеніти, ...писати, ...тискати, ...робити; 

г) ...копати, ...твердити, ...формувати, ..хилити, ...тримати. 

6. У якому рядку в усіх словах під час словотворення за допомогою суфікса -

ськ(ий) відбувається зміна кінцевих приголосних основи: 

а) ткач, Прага, Бахмач, Воронеж, Кременчук; 



б) Буг, Кагарлик, латиш, інтелігент, Черкаси;  

в) узбек, Запоріжжя, Острог, Золотоноша, пропагандист; 

г) Рига, киргиз, баск, Череповець, турист? 

7. Оберіть правильний варіант. Як змінюється група приголосних у словах 

віск, пісок, лісок при творенні іменників із суфіксом -ин(а): 

а) на [жч];    б) на [шч] — щ;    в) на [сч];    г) на [ск]? 

8. У якому рядку всі слова утворено від прикметників? 

а) Ставок, місток, садочок, туга, мріяти. 

б) Добігти, виступити, почорніти, заговорити, з’їхати. 

в) Прекрасний, завеликий, височенький, надглибокий, спекотно. 

г) Зазеленіти, біліти, заколоситися, подивитися, почервоніти. 

д) Стінний, студентський, качиний, горобиний, братів. 

9. У якому рядку всі слова непохідні? 

 а. Білити, зачарований, хід, братський, радість. 

 б. Бігати, весна, білий, стіл, хата. 

 в. Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля. 

 г. Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка. 

 д. Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати. 

10. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий, 

надвеликий, ультракороткий? 

а. Суфіксальним способом. 

б. Префіксальним способом. 

в. Префіксально-суфіксальним способом. 

г. Складанням основ або слів. 

д. Складанням скорочених основ. 

1. Що вивчає словотвір? 



2. У чому відмінність між твірними і похідними словами? 

3. Розшифруйте подані слова. Поясніть, яким способом вони утворені. 

 Дніпрогес, спецкор, інтурист, літредактор, ООН. 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 Спадковий, вічність, подовжений, прославитися, профспілка, прохолодно, 

протилежність, видумавши, курсантський, вивчитися. 

 

5. Записати подані слова разом і через дефіс. 

 Гірничо/промисловий, праце/здатний, двадцяти/річний, нац/банк, 

день/другий, контр/адмірал, перекоти/поле, лікар/еколог, сто/річчя, 

художник/пейзажист, радіо/фізичний, східно/слов’янський, важко/хворий, 

дво/вугле/кислий, право/бережний, соціал/демо/кратичний, 

історико/культурний, військово/зобов’язаний, темно/зелений, 

північно/західний, хто/зна/який, лінгво/стилістичний, міні/футбол, 

велико/душний, щастя/доля, віце/прем’єр, екс/чемпіон, авто/пере/гони, 

біо/сфера, Івано/Франківськ. 

 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

VI  варіант 

1. У якому рядку при творенні назв територій за допомогою суфікса -ин- 

допущено орфографічну помилку: 

а) Донеччина, Київщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина; 

б) Галиччина, Миколаївщина, Ровенщина, Житомирщина, Словачина;  

в) Туреччина, Донеччина, Кіровоградщина, Чернівеччина, Волинь; 

г) Цолтавщина, Черкащина, Уманщина, Херсонщина, Дніпропетровщина? 

2. У якому рядку всі слова написано правильно: 

а) розхвилювався, бесчесний, відкриття, передчасний, міжконтинентальний; 

б) безкорисливий, возвеличити, підтримка, розхитати, представник;  



в) передплата, безкраїй, черезплічник, роспитати, обтрусити; 

г) піттрусити, розписати, обсушити, черезсідельник, безгрішний? 

3. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом прі-: 

а) пр...гірок, пр...ярок, пр...гарний, пр...дніпровський, пр...кордонний; 

б) пр...звище, пр...зирство, пр...будова, пр...мудрий, пр...-вабливий;  

в) пр...звисько, пр...рва, пр...звище; 

г) пр...міський, пр...пізнілий, пр...писаний, пр...освященство, пр...мудрість? 

4. Визначте, яким способом утворені слова: підберезник, по-нашому, 

розкричатися, замріятися. 

а) префіксальним;  б) суфіксальним;   в) суфіксально-префіксальним;  г) 

складанням слів. 

5. У якому рядку слова утворені злиттям словосполучень: 

а) життєрадісний, зброєносець, стінгазета, профтехучилище, облвиконком; 

б) вогнегасник, білоцерківський, мореплавець, сизокрилий, кінотеатр;  

в) чистотіл, водовоз, нафтопровід, райвно, учком; 

г) вічнозелений, довготривалий, вищевказаний, місцепроживання, 

малозрозумілий?  

6. У якому рядку всі слова пишуться разом: 

а) авто/сервіс, водо/гін, вантажо/обіг, держ/установа, електро/енергія; 

б) легко/атлет, прем'єр/міністр, зірви/голова, пів/озера, напів/фабрикат;  

в) вербо/лози, стоп/кран, трьохсот/ліття, трудо/день, тепло/обмін; 

г) учитель/історик, віце/консул, п'яти/поверховий, затули/вітер, метео/служба? 

7. Знайдіть речення, у якому допущено орфографічну помилку. 

а) Напередодні Зеленої неділі, у суботу, що називається клечальною, 

обов'язково прикрашалися всі господарські будівлі. 

б) Запашна, співуча, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів —

скількома епітетами супроводяться визначення української мови. 



в) Якби ті птахи мали людську мову, вони б сьогодні повідали маленькій 

дівчинці про її прекрасну землю. 

 г) Ніч прозора, бесшумна, тепла; ніби оксамитом обгортає людину оце м'яке 

степове повітря. 

8. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним 

способом? 

а). Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище. 

б). Їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень. 

в) Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка. 

г) Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів’я. 

д) Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок. 

9. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...". 

 а. ...правила вимови слів.   б. ...звукову будову мови.   в. ...способи творення 

слів.   г. ...слова, їх значення, походження, використання.   д. ...правила 

написання слів. 

10. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що 

пишуться через дефіс? 

а. Пра-, су-, без-.   б. За-, по-, пре-.   в. Казна-, хтозна-, будь-.   г. Пере-, зі-, за-.   

д. Ви-, від-, до-. 

1. Що називається твірною основою? 

2. Назвіть способи творення слів. Дайте їм характеристику 

3. Визначте, яке слово в дужках є твірним для поданого. Запишіть за зразком. 

Зразок. Пролісок - ліс. 

Учениця (учити, учень, учитель). 

Освітити (світити, світанок, освітлений). 

Медичний (медик, медицина, медикаменти). 

4. Подані слова розібрати за будовою. 



 По-нашому, прочитати, вранці, музикант, побачивши, мудрець, 

невиправдано, неперевершеність, етнографічний, електрозварювальник. 

 

 5. Записати подані словосполучення разом або окремо. 

 Все/одно буде по/моєму, табір військово/полонених, військово/морський 

флот, суспільно/економічна обстановка, суспільно/корисна праця, 

південно/західний вітер, західно/українські землі, жовто/гаряча квітка, 

жовто/блакитний прапор, сніжно/біла тканина, біло/сніжна вершина, 

науково/фантастичний твір. 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

VII  варіант 

1. Носієм лексичного значення є основа: 

а) так; б) ні. 

2. Значущими частинами слова є: 

а) звук, склад, закінчення, корінь;  б) наголос, склад, суфікс, префікс;   

в) корінь, суфікс, префікс, закінчення;   г) корінь, суфікс, префікс, основа. 

3. У якому рядку наведено тільки спільнокореневі слова: 

а) різний, різнокольоровий, різного, різниця, вирізьблений, різник;  б) нести, 

принесений, виносити, носовий, виніс, нісенітниця;   в) валіз, вилазити, лаз, 

переліз, лози, лажу;  г) гонити, ганяти, перегони, гнати, поганяти, відгонити?  

4. Оберіть рядок, у якому правильно визначений префікс до слів: пр...дорогий, 

премудрий, пр...милий: 

а) пишеться префікс пре-, що означає збільшену міру вияву ознаки; 



б) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням неповноти дії;  

в) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням наближення до 

предмета; 

г) пишеться префікс при- старослов'янського походження. 

5. Оберіть рядок, у якому з поданих варіантів в усіх словах пишеться префікс 

с- 

а) ...жити, ...фотографувати, ...мусити, ...долати, ...цілити; 

б) ...хвалити, ...копати, ...шити, ...чистити, ...сипати;  

в) ...ховати, ...сутеніти, ...писати, ...тискати, ...робити; 

г) ...копати, ...твердити, ...формувати, ..хилити, ...тримати. 

6. У якому рядку в усіх словах під час словотворення за допомогою суфікса -

ськ(ий) відбувається зміна кінцевих приголосних основи: 

а) ткач, Прага, Бахмач, Воронеж, Кременчук; 

б) Буг, Кагарлик, латиш, інтелігент, Черкаси;  

в) узбек, Запоріжжя, Острог, Золотоноша, пропагандист; 

г) Рига, киргиз, баск, Череповець, турист? 

7. Оберіть правильний варіант. Як змінюється група приголосних у словах 

віск, пісок, лісок при творенні іменників із суфіксом -ин(а): 

а) на [жч];    б) на [шч] — щ;    в) на [сч];    г) на [ск]? 

8. У якому рядку всі слова утворено від прикметників? 

а) Ставок, місток, садочок, туга, мріяти. 

б) Добігти, виступити, почорніти, заговорити, з’їхати. 

в) Прекрасний, завеликий, височенький, надглибокий, спекотно. 

г) Зазеленіти, біліти, заколоситися, подивитися, почервоніти. 

д) Стінний, студентський, качиний, горобиний, братів. 

9. У якому рядку всі слова непохідні? 

 а. Білити, зачарований, хід, братський, радість. 



 б. Бігати, весна, білий, стіл, хата. 

 в. Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля. 

 г. Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка. 

 д. Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати. 

10. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий, 

надвеликий, ультракороткий? 

а. Суфіксальним способом. 

б. Префіксальним способом. 

в. Префіксально-суфіксальним способом. 

г. Складанням основ або слів. 

д. Складанням скорочених основ. 

1. Що вивчає словотвір? 

2. У чому відмінність між твірними і похідними словами? 

3. Розшифруйте подані слова. Поясніть, яким способом вони утворені. 

 Дніпрогес, спецкор, інтурист, літредактор, ООН. 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 Спадковий, вічність, подовжений, прославитися, профспілка, прохолодно, 

протилежність, видумавши, курсантський, вивчитися. 

 

5. Записати подані слова разом і через дефіс. 

 Гірничо/промисловий, праце/здатний, двадцяти/річний, нац/банк, 

день/другий, контр/адмірал, перекоти/поле, лікар/еколог, сто/річчя, 

художник/пейзажист, радіо/фізичний, східно/слов’янський, важко/хворий, 

дво/вугле/кислий, право/бережний, соціал/демо/кратичний, 

історико/культурний, військово/зобов’язаний, темно/зелений, 

північно/західний, хто/зна/який, лінгво/стилістичний, міні/футбол, 

велико/душний, щастя/доля, віце/прем’єр, екс/чемпіон, авто/пере/гони, 

біо/сфера, Івано/Франківськ. 

 



 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

VIII  варіант 

1. У якому рядку при творенні назв територій за допомогою суфікса -ин- 

допущено орфографічну помилку: 

а) Донеччина, Київщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина; 

б) Галиччина, Миколаївщина, Ровенщина, Житомирщина, Словачина;  

в) Туреччина, Донеччина, Кіровоградщина, Чернівеччина, Волинь; 

г) Цолтавщина, Черкащина, Уманщина, Херсонщина, Дніпропетровщина? 

2. У якому рядку всі слова написано правильно: 

а) розхвилювався, бесчесний, відкриття, передчасний, міжконтинентальний; 

б) безкорисливий, возвеличити, підтримка, розхитати, представник;  

в) передплата, безкраїй, черезплічник, роспитати, обтрусити; 

г) піттрусити, розписати, обсушити, черезсідельник, безгрішний? 

3. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом прі-: 

а) пр...гірок, пр...ярок, пр...гарний, пр...дніпровський, пр...кордонний; 

б) пр...звище, пр...зирство, пр...будова, пр...мудрий, пр...-вабливий;  

в) пр...звисько, пр...рва, пр...звище; 

г) пр...міський, пр...пізнілий, пр...писаний, пр...освященство, пр...мудрість? 

4. Визначте, яким способом утворені слова: підберезник, по-нашому, 

розкричатися, замріятися. 

а) префіксальним;  б) суфіксальним;   в) суфіксально-префіксальним;  г) 

складанням слів. 

5. У якому рядку слова утворені злиттям словосполучень: 

а) життєрадісний, зброєносець, стінгазета, профтехучилище, облвиконком; 

б) вогнегасник, білоцерківський, мореплавець, сизокрилий, кінотеатр;  

в) чистотіл, водовоз, нафтопровід, райвно, учком; 



г) вічнозелений, довготривалий, вищевказаний, місцепроживання, 

малозрозумілий?  

6. У якому рядку всі слова пишуться разом: 

а) авто/сервіс, водо/гін, вантажо/обіг, держ/установа, електро/енергія; 

б) легко/атлет, прем'єр/міністр, зірви/голова, пів/озера, напів/фабрикат;  

в) вербо/лози, стоп/кран, трьохсот/ліття, трудо/день, тепло/обмін; 

г) учитель/історик, віце/консул, п'яти/поверховий, затули/вітер, метео/служба? 

7. Знайдіть речення, у якому допущено орфографічну помилку. 

а) Напередодні Зеленої неділі, у суботу, що називається клечальною, 

обов'язково прикрашалися всі господарські будівлі. 

б) Запашна, співуча, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів —

скількома епітетами супроводяться визначення української мови. 

в) Якби ті птахи мали людську мову, вони б сьогодні повідали маленькій 

дівчинці про її прекрасну землю. 

 г) Ніч прозора, бесшумна, тепла; ніби оксамитом обгортає людину оце м'яке 

степове повітря. 

8. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним 

способом? 

а). Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище. 

б). Їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень. 

в) Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка. 

г) Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів’я. 

д) Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок. 

9. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...". 

 а. ...правила вимови слів.   б. ...звукову будову мови.   в. ...способи творення 

слів.   г. ...слова, їх значення, походження, використання.   д. ...правила 

написання слів. 

10. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що 

пишуться через дефіс? 



а. Пра-, су-, без-.   б. За-, по-, пре-.   в. Казна-, хтозна-, будь-.   г. Пере-, зі-, за-.   

д. Ви-, від-, до-. 

1. Що називається твірною основою? 

2. Назвіть способи творення слів. Дайте їм характеристику 

3. Визначте, яке слово в дужках є твірним для поданого. Запишіть за зразком. 

Зразок. Пролісок - ліс. 

Учениця (учити, учень, учитель). 

Освітити (світити, світанок, освітлений). 

Медичний (медик, медицина, медикаменти). 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 По-нашому, прочитати, вранці, музикант, побачивши, мудрець, 

невиправдано, неперевершеність, етнографічний, електрозварювальник. 

 

 5. Записати подані словосполучення разом або окремо. 

 Все/одно буде по/моєму, табір військово/полонених, військово/морський 

флот, суспільно/економічна обстановка, суспільно/корисна праця, 

південно/західний вітер, західно/українські землі, жовто/гаряча квітка, 

жовто/блакитний прапор, сніжно/біла тканина, біло/сніжна вершина, 

науково/фантастичний твір. 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

VX  варіант 

1. Носієм лексичного значення є основа: 

а) так; б) ні. 



2. Значущими частинами слова є: 

а) звук, склад, закінчення, корінь;  б) наголос, склад, суфікс, префікс;   

в) корінь, суфікс, префікс, закінчення;   г) корінь, суфікс, префікс, основа. 

3. У якому рядку наведено тільки спільнокореневі слова: 

а) різний, різнокольоровий, різного, різниця, вирізьблений, різник;  б) нести, 

принесений, виносити, носовий, виніс, нісенітниця;   в) валіз, вилазити, лаз, 

переліз, лози, лажу;  г) гонити, ганяти, перегони, гнати, поганяти, відгонити?  

4. Оберіть рядок, у якому правильно визначений префікс до слів: пр...дорогий, 

премудрий, пр...милий: 

а) пишеться префікс пре-, що означає збільшену міру вияву ознаки; 

б) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням неповноти дії;  

в) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням наближення до 

предмета; 

г) пишеться префікс при- старослов'янського походження. 

5. Оберіть рядок, у якому з поданих варіантів в усіх словах пишеться префікс 

с- 

а) ...жити, ...фотографувати, ...мусити, ...долати, ...цілити; 

б) ...хвалити, ...копати, ...шити, ...чистити, ...сипати;  

в) ...ховати, ...сутеніти, ...писати, ...тискати, ...робити; 

г) ...копати, ...твердити, ...формувати, ..хилити, ...тримати. 

6. У якому рядку в усіх словах під час словотворення за допомогою суфікса -

ськ(ий) відбувається зміна кінцевих приголосних основи: 

а) ткач, Прага, Бахмач, Воронеж, Кременчук; 

б) Буг, Кагарлик, латиш, інтелігент, Черкаси;  

в) узбек, Запоріжжя, Острог, Золотоноша, пропагандист; 

г) Рига, киргиз, баск, Череповець, турист? 

7. Оберіть правильний варіант. Як змінюється група приголосних у словах 

віск, пісок, лісок при творенні іменників із суфіксом -ин(а): 



а) на [жч];    б) на [шч] — щ;    в) на [сч];    г) на [ск]? 

8. У якому рядку всі слова утворено від прикметників? 

а) Ставок, місток, садочок, туга, мріяти. 

б) Добігти, виступити, почорніти, заговорити, з’їхати. 

в) Прекрасний, завеликий, височенький, надглибокий, спекотно. 

г) Зазеленіти, біліти, заколоситися, подивитися, почервоніти. 

д) Стінний, студентський, качиний, горобиний, братів. 

9. У якому рядку всі слова непохідні? 

 а. Білити, зачарований, хід, братський, радість. 

 б. Бігати, весна, білий, стіл, хата. 

 в. Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля. 

 г. Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка. 

 д. Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати. 

10. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий, 

надвеликий, ультракороткий? 

а. Суфіксальним способом. 

б. Префіксальним способом. 

в. Префіксально-суфіксальним способом. 

г. Складанням основ або слів. 

д. Складанням скорочених основ. 

1. Що вивчає словотвір? 

2. У чому відмінність між твірними і похідними словами? 

3. Розшифруйте подані слова. Поясніть, яким способом вони утворені. 

 Дніпрогес, спецкор, інтурист, літредактор, ООН. 

4. Подані слова розібрати за будовою. 



 Спадковий, вічність, подовжений, прославитися, профспілка, прохолодно, 

протилежність, видумавши, курсантський, вивчитися. 

 

5. Записати подані слова разом і через дефіс. 

 Гірничо/промисловий, праце/здатний, двадцяти/річний, нац/банк, 

день/другий, контр/адмірал, перекоти/поле, лікар/еколог, сто/річчя, 

художник/пейзажист, радіо/фізичний, східно/слов’янський, важко/хворий, 

дво/вугле/кислий, право/бережний, соціал/демо/кратичний, 

історико/культурний, військово/зобов’язаний, темно/зелений, 

північно/західний, хто/зна/який, лінгво/стилістичний, міні/футбол, 

велико/душний, щастя/доля, віце/прем’єр, екс/чемпіон, авто/пере/гони, 

біо/сфера, Івано/Франківськ. 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

X  варіант 

1. У якому рядку при творенні назв територій за допомогою суфікса -ин- 

допущено орфографічну помилку: 

а) Донеччина, Київщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина; 

б) Галиччина, Миколаївщина, Ровенщина, Житомирщина, Словачина;  

в) Туреччина, Донеччина, Кіровоградщина, Чернівеччина, Волинь; 

г) Цолтавщина, Черкащина, Уманщина, Херсонщина, Дніпропетровщина? 

2. У якому рядку всі слова написано правильно: 

а) розхвилювався, бесчесний, відкриття, передчасний, міжконтинентальний; 

б) безкорисливий, возвеличити, підтримка, розхитати, представник;  

в) передплата, безкраїй, черезплічник, роспитати, обтрусити; 

г) піттрусити, розписати, обсушити, черезсідельник, безгрішний? 

3. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом прі-: 

а) пр...гірок, пр...ярок, пр...гарний, пр...дніпровський, пр...кордонний; 

б) пр...звище, пр...зирство, пр...будова, пр...мудрий, пр...-вабливий;  



в) пр...звисько, пр...рва, пр...звище; 

г) пр...міський, пр...пізнілий, пр...писаний, пр...освященство, пр...мудрість? 

4. Визначте, яким способом утворені слова: підберезник, по-нашому, 

розкричатися, замріятися. 

а) префіксальним;  б) суфіксальним;   в) суфіксально-префіксальним;  г) 

складанням слів. 

5. У якому рядку слова утворені злиттям словосполучень: 

а) життєрадісний, зброєносець, стінгазета, профтехучилище, облвиконком; 

б) вогнегасник, білоцерківський, мореплавець, сизокрилий, кінотеатр;  

в) чистотіл, водовоз, нафтопровід, райвно, учком; 

г) вічнозелений, довготривалий, вищевказаний, місцепроживання, 

малозрозумілий?  

6. У якому рядку всі слова пишуться разом: 

а) авто/сервіс, водо/гін, вантажо/обіг, держ/установа, електро/енергія; 

б) легко/атлет, прем'єр/міністр, зірви/голова, пів/озера, напів/фабрикат;  

в) вербо/лози, стоп/кран, трьохсот/ліття, трудо/день, тепло/обмін; 

г) учитель/історик, віце/консул, п'яти/поверховий, затули/вітер, метео/служба? 

7. Знайдіть речення, у якому допущено орфографічну помилку. 

а) Напередодні Зеленої неділі, у суботу, що називається клечальною, 

обов'язково прикрашалися всі господарські будівлі. 

б) Запашна, співуча, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів —

скількома епітетами супроводяться визначення української мови. 

в) Якби ті птахи мали людську мову, вони б сьогодні повідали маленькій 

дівчинці про її прекрасну землю. 

 г) Ніч прозора, бесшумна, тепла; ніби оксамитом обгортає людину оце м'яке 

степове повітря. 

8. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним 

способом? 



а). Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище. 

б). Їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень. 

в) Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка. 

г) Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів’я. 

д) Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок. 

9. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...". 

 а. ...правила вимови слів.   б. ...звукову будову мови.   в. ...способи творення 

слів.   г. ...слова, їх значення, походження, використання.   д. ...правила 

написання слів. 

10. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що 

пишуться через дефіс? 

а. Пра-, су-, без-.   б. За-, по-, пре-.   в. Казна-, хтозна-, будь-.   г. Пере-, зі-, за-.   

д. Ви-, від-, до-. 

1. Що називається твірною основою? 

2. Назвіть способи творення слів. Дайте їм характеристику 

3. Визначте, яке слово в дужках є твірним для поданого. Запишіть за зразком. 

Зразок. Пролісок - ліс. 

Учениця (учити, учень, учитель). 

Освітити (світити, світанок, освітлений). 

Медичний (медик, медицина, медикаменти). 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 По-нашому, прочитати, вранці, музикант, побачивши, мудрець, 

невиправдано, неперевершеність, етнографічний, електрозварювальник. 

 

 5. Записати подані словосполучення разом або окремо. 

 Все/одно буде по/моєму, табір військово/полонених, військово/морський 

флот, суспільно/економічна обстановка, суспільно/корисна праця, 

південно/західний вітер, західно/українські землі, жовто/гаряча квітка, 



жовто/блакитний прапор, сніжно/біла тканина, біло/сніжна вершина, 

науково/фантастичний твір. 

 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

XI   варіант 

1. Носієм лексичного значення є основа: 

а) так; б) ні. 

2. Значущими частинами слова є: 

а) звук, склад, закінчення, корінь;  б) наголос, склад, суфікс, префікс;   

в) корінь, суфікс, префікс, закінчення;   г) корінь, суфікс, префікс, основа. 

3. У якому рядку наведено тільки спільнокореневі слова: 

а) різний, різнокольоровий, різного, різниця, вирізьблений, різник;  б) нести, 

принесений, виносити, носовий, виніс, нісенітниця;   в) валіз, вилазити, лаз, 

переліз, лози, лажу;  г) гонити, ганяти, перегони, гнати, поганяти, відгонити?  

4. Оберіть рядок, у якому правильно визначений префікс до слів: пр...дорогий, 

премудрий, пр...милий: 

а) пишеться префікс пре-, що означає збільшену міру вияву ознаки; 

б) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням неповноти дії;  

в) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням наближення до 

предмета; 

г) пишеться префікс при- старослов'янського походження. 

5. Оберіть рядок, у якому з поданих варіантів в усіх словах пишеться префікс 

с- 



а) ...жити, ...фотографувати, ...мусити, ...долати, ...цілити; 

б) ...хвалити, ...копати, ...шити, ...чистити, ...сипати;  

в) ...ховати, ...сутеніти, ...писати, ...тискати, ...робити; 

г) ...копати, ...твердити, ...формувати, ..хилити, ...тримати. 

6. У якому рядку в усіх словах під час словотворення за допомогою суфікса -

ськ(ий) відбувається зміна кінцевих приголосних основи: 

а) ткач, Прага, Бахмач, Воронеж, Кременчук; 

б) Буг, Кагарлик, латиш, інтелігент, Черкаси;  

в) узбек, Запоріжжя, Острог, Золотоноша, пропагандист; 

г) Рига, киргиз, баск, Череповець, турист? 

7. Оберіть правильний варіант. Як змінюється група приголосних у словах 

віск, пісок, лісок при творенні іменників із суфіксом -ин(а): 

а) на [жч];    б) на [шч] — щ;    в) на [сч];    г) на [ск]? 

8. У якому рядку всі слова утворено від прикметників? 

а) Ставок, місток, садочок, туга, мріяти. 

б) Добігти, виступити, почорніти, заговорити, з’їхати. 

в) Прекрасний, завеликий, височенький, надглибокий, спекотно. 

г) Зазеленіти, біліти, заколоситися, подивитися, почервоніти. 

д) Стінний, студентський, качиний, горобиний, братів. 

9. У якому рядку всі слова непохідні? 

 а. Білити, зачарований, хід, братський, радість. 

 б. Бігати, весна, білий, стіл, хата. 

 в. Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля. 

 г. Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка. 

 д. Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати. 

10. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий, 

надвеликий, ультракороткий? 



а. Суфіксальним способом. 

б. Префіксальним способом. 

в. Префіксально-суфіксальним способом. 

г. Складанням основ або слів. 

д. Складанням скорочених основ. 

1. Що вивчає словотвір? 

2. У чому відмінність між твірними і похідними словами? 

3. Розшифруйте подані слова. Поясніть, яким способом вони утворені. 

 Дніпрогес, спецкор, інтурист, літредактор, ООН. 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 Спадковий, вічність, подовжений, прославитися, профспілка, прохолодно, 

протилежність, видумавши, курсантський, вивчитися. 

 

5. Записати подані слова разом і через дефіс. 

 Гірничо/промисловий, праце/здатний, двадцяти/річний, нац/банк, 

день/другий, контр/адмірал, перекоти/поле, лікар/еколог, сто/річчя, 

художник/пейзажист, радіо/фізичний, східно/слов’янський, важко/хворий, 

дво/вугле/кислий, право/бережний, соціал/демо/кратичний, 

історико/культурний, військово/зобов’язаний, темно/зелений, 

північно/західний, хто/зна/який, лінгво/стилістичний, міні/футбол, 

велико/душний, щастя/доля, віце/прем’єр, екс/чемпіон, авто/пере/гони, 

біо/сфера, Івано/Франківськ. 

 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

XII  варіант 

1. У якому рядку при творенні назв територій за допомогою суфікса -ин- 

допущено орфографічну помилку: 

а) Донеччина, Київщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина; 



б) Галиччина, Миколаївщина, Ровенщина, Житомирщина, Словачина;  

в) Туреччина, Донеччина, Кіровоградщина, Чернівеччина, Волинь; 

г) Цолтавщина, Черкащина, Уманщина, Херсонщина, Дніпропетровщина? 

2. У якому рядку всі слова написано правильно: 

а) розхвилювався, бесчесний, відкриття, передчасний, міжконтинентальний; 

б) безкорисливий, возвеличити, підтримка, розхитати, представник;  

в) передплата, безкраїй, черезплічник, роспитати, обтрусити; 

г) піттрусити, розписати, обсушити, черезсідельник, безгрішний? 

3. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом прі-: 

а) пр...гірок, пр...ярок, пр...гарний, пр...дніпровський, пр...кордонний; 

б) пр...звище, пр...зирство, пр...будова, пр...мудрий, пр...-вабливий;  

в) пр...звисько, пр...рва, пр...звище; 

г) пр...міський, пр...пізнілий, пр...писаний, пр...освященство, пр...мудрість? 

4. Визначте, яким способом утворені слова: підберезник, по-нашому, 

розкричатися, замріятися. 

а) префіксальним;  б) суфіксальним;   в) суфіксально-префіксальним;  г) 

складанням слів. 

5. У якому рядку слова утворені злиттям словосполучень: 

а) життєрадісний, зброєносець, стінгазета, профтехучилище, облвиконком; 

б) вогнегасник, білоцерківський, мореплавець, сизокрилий, кінотеатр;  

в) чистотіл, водовоз, нафтопровід, райвно, учком; 

г) вічнозелений, довготривалий, вищевказаний, місцепроживання, 

малозрозумілий?  

6. У якому рядку всі слова пишуться разом: 

а) авто/сервіс, водо/гін, вантажо/обіг, держ/установа, електро/енергія; 

б) легко/атлет, прем'єр/міністр, зірви/голова, пів/озера, напів/фабрикат;  

в) вербо/лози, стоп/кран, трьохсот/ліття, трудо/день, тепло/обмін; 



г) учитель/історик, віце/консул, п'яти/поверховий, затули/вітер, метео/служба? 

7. Знайдіть речення, у якому допущено орфографічну помилку. 

а) Напередодні Зеленої неділі, у суботу, що називається клечальною, 

обов'язково прикрашалися всі господарські будівлі. 

б) Запашна, співуча, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів —

скількома епітетами супроводяться визначення української мови. 

в) Якби ті птахи мали людську мову, вони б сьогодні повідали маленькій 

дівчинці про її прекрасну землю. 

 г) Ніч прозора, бесшумна, тепла; ніби оксамитом обгортає людину оце м'яке 

степове повітря. 

8. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним 

способом? 

а). Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище. 

б). Їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень. 

в) Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка. 

г) Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів’я. 

д) Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок. 

9. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...". 

 а. ...правила вимови слів.   б. ...звукову будову мови.   в. ...способи творення 

слів.   г. ...слова, їх значення, походження, використання.   д. ...правила 

написання слів. 

10. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що 

пишуться через дефіс? 

а. Пра-, су-, без-.   б. За-, по-, пре-.   в. Казна-, хтозна-, будь-.   г. Пере-, зі-, за-.   

д. Ви-, від-, до-. 

1. Що називається твірною основою? 

2. Назвіть способи творення слів. Дайте їм характеристику 

3. Визначте, яке слово в дужках є твірним для поданого. Запишіть за зразком. 

Зразок. Пролісок - ліс. 



Учениця (учити, учень, учитель). 

Освітити (світити, світанок, освітлений). 

Медичний (медик, медицина, медикаменти). 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 По-нашому, прочитати, вранці, музикант, побачивши, мудрець, 

невиправдано, неперевершеність, етнографічний, електрозварювальник. 

 

 5. Записати подані словосполучення разом або окремо. 

 Все/одно буде по/моєму, табір військово/полонених, військово/морський 

флот, суспільно/економічна обстановка, суспільно/корисна праця, 

південно/західний вітер, західно/українські землі, жовто/гаряча квітка, 

жовто/блакитний прапор, сніжно/біла тканина, біло/сніжна вершина, 

науково/фантастичний твір. 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

XIII   варіант 

1. Носієм лексичного значення є основа: 

а) так; б) ні. 

2. Значущими частинами слова є: 

а) звук, склад, закінчення, корінь;  б) наголос, склад, суфікс, префікс;   

в) корінь, суфікс, префікс, закінчення;   г) корінь, суфікс, префікс, основа. 

3. У якому рядку наведено тільки спільнокореневі слова: 



а) різний, різнокольоровий, різного, різниця, вирізьблений, різник;  б) нести, 

принесений, виносити, носовий, виніс, нісенітниця;   в) валіз, вилазити, лаз, 

переліз, лози, лажу;  г) гонити, ганяти, перегони, гнати, поганяти, відгонити?  

4. Оберіть рядок, у якому правильно визначений префікс до слів: пр...дорогий, 

премудрий, пр...милий: 

а) пишеться префікс пре-, що означає збільшену міру вияву ознаки; 

б) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням неповноти дії;  

в) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням наближення до 

предмета; 

г) пишеться префікс при- старослов'янського походження. 

5. Оберіть рядок, у якому з поданих варіантів в усіх словах пишеться префікс 

с- 

а) ...жити, ...фотографувати, ...мусити, ...долати, ...цілити; 

б) ...хвалити, ...копати, ...шити, ...чистити, ...сипати;  

в) ...ховати, ...сутеніти, ...писати, ...тискати, ...робити; 

г) ...копати, ...твердити, ...формувати, ..хилити, ...тримати. 

6. У якому рядку в усіх словах під час словотворення за допомогою суфікса -

ськ(ий) відбувається зміна кінцевих приголосних основи: 

а) ткач, Прага, Бахмач, Воронеж, Кременчук; 

б) Буг, Кагарлик, латиш, інтелігент, Черкаси;  

в) узбек, Запоріжжя, Острог, Золотоноша, пропагандист; 

г) Рига, киргиз, баск, Череповець, турист? 

7. Оберіть правильний варіант. Як змінюється група приголосних у словах 

віск, пісок, лісок при творенні іменників із суфіксом -ин(а): 

а) на [жч];    б) на [шч] — щ;    в) на [сч];    г) на [ск]? 

8. У якому рядку всі слова утворено від прикметників? 

а) Ставок, місток, садочок, туга, мріяти. 

б) Добігти, виступити, почорніти, заговорити, з’їхати. 



в) Прекрасний, завеликий, височенький, надглибокий, спекотно. 

г) Зазеленіти, біліти, заколоситися, подивитися, почервоніти. 

д) Стінний, студентський, качиний, горобиний, братів. 

9. У якому рядку всі слова непохідні? 

 а. Білити, зачарований, хід, братський, радість. 

 б. Бігати, весна, білий, стіл, хата. 

 в. Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля. 

 г. Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка. 

 д. Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати. 

10. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий, 

надвеликий, ультракороткий? 

а. Суфіксальним способом. 

б. Префіксальним способом. 

в. Префіксально-суфіксальним способом. 

г. Складанням основ або слів. 

д. Складанням скорочених основ. 

1. Що вивчає словотвір? 

2. У чому відмінність між твірними і похідними словами? 

3. Розшифруйте подані слова. Поясніть, яким способом вони утворені. 

 Дніпрогес, спецкор, інтурист, літредактор, ООН. 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 Спадковий, вічність, подовжений, прославитися, профспілка, прохолодно, 

протилежність, видумавши, курсантський, вивчитися. 

 

5. Записати подані слова разом і через дефіс. 

 Гірничо/промисловий, праце/здатний, двадцяти/річний, нац/банк, 

день/другий, контр/адмірал, перекоти/поле, лікар/еколог, сто/річчя, 



художник/пейзажист, радіо/фізичний, східно/слов’янський, важко/хворий, 

дво/вугле/кислий, право/бережний, соціал/демо/кратичний, 

історико/культурний, військово/зобов’язаний, темно/зелений, 

північно/західний, хто/зна/який, лінгво/стилістичний, міні/футбол, 

велико/душний, щастя/доля, віце/прем’єр, екс/чемпіон, авто/пере/гони, 

біо/сфера, Івано/Франківськ. 
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VIX  варіант 

1. У якому рядку при творенні назв територій за допомогою суфікса -ин- 

допущено орфографічну помилку: 

а) Донеччина, Київщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина; 

б) Галиччина, Миколаївщина, Ровенщина, Житомирщина, Словачина;  

в) Туреччина, Донеччина, Кіровоградщина, Чернівеччина, Волинь; 

г) Цолтавщина, Черкащина, Уманщина, Херсонщина, Дніпропетровщина? 

2. У якому рядку всі слова написано правильно: 

а) розхвилювався, бесчесний, відкриття, передчасний, міжконтинентальний; 

б) безкорисливий, возвеличити, підтримка, розхитати, представник;  

в) передплата, безкраїй, черезплічник, роспитати, обтрусити; 

г) піттрусити, розписати, обсушити, черезсідельник, безгрішний? 

3. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом прі-: 

а) пр...гірок, пр...ярок, пр...гарний, пр...дніпровський, пр...кордонний; 

б) пр...звище, пр...зирство, пр...будова, пр...мудрий, пр...-вабливий;  

в) пр...звисько, пр...рва, пр...звище; 

г) пр...міський, пр...пізнілий, пр...писаний, пр...освященство, пр...мудрість? 

4. Визначте, яким способом утворені слова: підберезник, по-нашому, 

розкричатися, замріятися. 



а) префіксальним;  б) суфіксальним;   в) суфіксально-префіксальним;  г) 

складанням слів. 

5. У якому рядку слова утворені злиттям словосполучень: 

а) життєрадісний, зброєносець, стінгазета, профтехучилище, облвиконком; 

б) вогнегасник, білоцерківський, мореплавець, сизокрилий, кінотеатр;  

в) чистотіл, водовоз, нафтопровід, райвно, учком; 

г) вічнозелений, довготривалий, вищевказаний, місцепроживання, 

малозрозумілий?  

6. У якому рядку всі слова пишуться разом: 

а) авто/сервіс, водо/гін, вантажо/обіг, держ/установа, електро/енергія; 

б) легко/атлет, прем'єр/міністр, зірви/голова, пів/озера, напів/фабрикат;  

в) вербо/лози, стоп/кран, трьохсот/ліття, трудо/день, тепло/обмін; 

г) учитель/історик, віце/консул, п'яти/поверховий, затули/вітер, метео/служба? 

7. Знайдіть речення, у якому допущено орфографічну помилку. 

а) Напередодні Зеленої неділі, у суботу, що називається клечальною, 

обов'язково прикрашалися всі господарські будівлі. 

б) Запашна, співуча, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів —

скількома епітетами супроводяться визначення української мови. 

в) Якби ті птахи мали людську мову, вони б сьогодні повідали маленькій 

дівчинці про її прекрасну землю. 

 г) Ніч прозора, бесшумна, тепла; ніби оксамитом обгортає людину оце м'яке 

степове повітря. 

8. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним 

способом? 

а). Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище. 

б). Їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень. 

в) Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка. 

г) Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів’я. 



д) Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок. 

9. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...". 

 а. ...правила вимови слів.   б. ...звукову будову мови.   в. ...способи творення 

слів.   г. ...слова, їх значення, походження, використання.   д. ...правила 

написання слів. 

10. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що 

пишуться через дефіс? 

а. Пра-, су-, без-.   б. За-, по-, пре-.   в. Казна-, хтозна-, будь-.   г. Пере-, зі-, за-.   

д. Ви-, від-, до-. 

1. Що називається твірною основою? 

2. Назвіть способи творення слів. Дайте їм характеристику 

3. Визначте, яке слово в дужках є твірним для поданого. Запишіть за зразком. 

Зразок. Пролісок - ліс. 

Учениця (учити, учень, учитель). 

Освітити (світити, світанок, освітлений). 

Медичний (медик, медицина, медикаменти). 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 По-нашому, прочитати, вранці, музикант, побачивши, мудрець, 

невиправдано, неперевершеність, етнографічний, електрозварювальник. 

 

 5. Записати подані словосполучення разом або окремо. 

 Все/одно буде по/моєму, табір військово/полонених, військово/морський 

флот, суспільно/економічна обстановка, суспільно/корисна праця, 

південно/західний вітер, західно/українські землі, жовто/гаряча квітка, 

жовто/блакитний прапор, сніжно/біла тканина, біло/сніжна вершина, 

науково/фантастичний твір. 
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XV  варіант 

1. Носієм лексичного значення є основа: 

а) так; б) ні. 

2. Значущими частинами слова є: 

а) звук, склад, закінчення, корінь;  б) наголос, склад, суфікс, префікс;   

в) корінь, суфікс, префікс, закінчення;   г) корінь, суфікс, префікс, основа. 

3. У якому рядку наведено тільки спільнокореневі слова: 

а) різний, різнокольоровий, різного, різниця, вирізьблений, різник;  б) нести, 

принесений, виносити, носовий, виніс, нісенітниця;   в) валіз, вилазити, лаз, 

переліз, лози, лажу;  г) гонити, ганяти, перегони, гнати, поганяти, відгонити?  

4. Оберіть рядок, у якому правильно визначений префікс до слів: пр...дорогий, 

премудрий, пр...милий: 

а) пишеться префікс пре-, що означає збільшену міру вияву ознаки; 

б) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням неповноти дії;  

в) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням наближення до 

предмета; 

г) пишеться префікс при- старослов'янського походження. 

5. Оберіть рядок, у якому з поданих варіантів в усіх словах пишеться префікс 

с- 

а) ...жити, ...фотографувати, ...мусити, ...долати, ...цілити; 

б) ...хвалити, ...копати, ...шити, ...чистити, ...сипати;  

в) ...ховати, ...сутеніти, ...писати, ...тискати, ...робити; 

г) ...копати, ...твердити, ...формувати, ..хилити, ...тримати. 

6. У якому рядку в усіх словах під час словотворення за допомогою суфікса -

ськ(ий) відбувається зміна кінцевих приголосних основи: 



а) ткач, Прага, Бахмач, Воронеж, Кременчук; 

б) Буг, Кагарлик, латиш, інтелігент, Черкаси;  

в) узбек, Запоріжжя, Острог, Золотоноша, пропагандист; 

г) Рига, киргиз, баск, Череповець, турист? 

7. Оберіть правильний варіант. Як змінюється група приголосних у словах 

віск, пісок, лісок при творенні іменників із суфіксом -ин(а): 

а) на [жч];    б) на [шч] — щ;    в) на [сч];    г) на [ск]? 

8. У якому рядку всі слова утворено від прикметників? 

а) Ставок, місток, садочок, туга, мріяти. 

б) Добігти, виступити, почорніти, заговорити, з’їхати. 

в) Прекрасний, завеликий, височенький, надглибокий, спекотно. 

г) Зазеленіти, біліти, заколоситися, подивитися, почервоніти. 

д) Стінний, студентський, качиний, горобиний, братів. 

9. У якому рядку всі слова непохідні? 

 а. Білити, зачарований, хід, братський, радість. 

 б. Бігати, весна, білий, стіл, хата. 

 в. Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля. 

 г. Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка. 

 д. Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати. 

10. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий, 

надвеликий, ультракороткий? 

а. Суфіксальним способом. 

б. Префіксальним способом. 

в. Префіксально-суфіксальним способом. 

г. Складанням основ або слів. 

д. Складанням скорочених основ. 



1. Що вивчає словотвір? 

2. У чому відмінність між твірними і похідними словами? 

3. Розшифруйте подані слова. Поясніть, яким способом вони утворені. 

 Дніпрогес, спецкор, інтурист, літредактор, ООН. 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 Спадковий, вічність, подовжений, прославитися, профспілка, прохолодно, 

протилежність, видумавши, курсантський, вивчитися. 

 

5. Записати подані слова разом і через дефіс. 

 Гірничо/промисловий, праце/здатний, двадцяти/річний, нац/банк, 

день/другий, контр/адмірал, перекоти/поле, лікар/еколог, сто/річчя, 

художник/пейзажист, радіо/фізичний, східно/слов’янський, важко/хворий, 

дво/вугле/кислий, право/бережний, соціал/демо/кратичний, 

історико/культурний, військово/зобов’язаний, темно/зелений, 

північно/західний, хто/зна/який, лінгво/стилістичний, міні/футбол, 

велико/душний, щастя/доля, віце/прем’єр, екс/чемпіон, авто/пере/гони, 

біо/сфера, Івано/Франківськ. 
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XVI  варіант 

1. У якому рядку при творенні назв територій за допомогою суфікса -ин- 

допущено орфографічну помилку: 

а) Донеччина, Київщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина; 

б) Галиччина, Миколаївщина, Ровенщина, Житомирщина, Словачина;  

в) Туреччина, Донеччина, Кіровоградщина, Чернівеччина, Волинь; 

г) Цолтавщина, Черкащина, Уманщина, Херсонщина, Дніпропетровщина? 

2. У якому рядку всі слова написано правильно: 

а) розхвилювався, бесчесний, відкриття, передчасний, міжконтинентальний; 

б) безкорисливий, возвеличити, підтримка, розхитати, представник;  



в) передплата, безкраїй, черезплічник, роспитати, обтрусити; 

г) піттрусити, розписати, обсушити, черезсідельник, безгрішний? 

3. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом прі-: 

а) пр...гірок, пр...ярок, пр...гарний, пр...дніпровський, пр...кордонний; 

б) пр...звище, пр...зирство, пр...будова, пр...мудрий, пр...-вабливий;  

в) пр...звисько, пр...рва, пр...звище; 

г) пр...міський, пр...пізнілий, пр...писаний, пр...освященство, пр...мудрість? 

4. Визначте, яким способом утворені слова: підберезник, по-нашому, 

розкричатися, замріятися. 

а) префіксальним;  б) суфіксальним;   в) суфіксально-префіксальним;  г) 

складанням слів. 

5. У якому рядку слова утворені злиттям словосполучень: 

а) життєрадісний, зброєносець, стінгазета, профтехучилище, облвиконком; 

б) вогнегасник, білоцерківський, мореплавець, сизокрилий, кінотеатр;  

в) чистотіл, водовоз, нафтопровід, райвно, учком; 

г) вічнозелений, довготривалий, вищевказаний, місцепроживання, 

малозрозумілий?  

6. У якому рядку всі слова пишуться разом: 

а) авто/сервіс, водо/гін, вантажо/обіг, держ/установа, електро/енергія; 

б) легко/атлет, прем'єр/міністр, зірви/голова, пів/озера, напів/фабрикат;  

в) вербо/лози, стоп/кран, трьохсот/ліття, трудо/день, тепло/обмін; 

г) учитель/історик, віце/консул, п'яти/поверховий, затули/вітер, метео/служба? 

7. Знайдіть речення, у якому допущено орфографічну помилку. 

а) Напередодні Зеленої неділі, у суботу, що називається клечальною, 

обов'язково прикрашалися всі господарські будівлі. 

б) Запашна, співуча, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів —

скількома епітетами супроводяться визначення української мови. 



в) Якби ті птахи мали людську мову, вони б сьогодні повідали маленькій 

дівчинці про її прекрасну землю. 

 г) Ніч прозора, бесшумна, тепла; ніби оксамитом обгортає людину оце м'яке 

степове повітря. 

8. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним 

способом? 

а). Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище. 

б). Їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень. 

в) Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка. 

г) Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів’я. 

д) Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок. 

9. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...". 

 а. ...правила вимови слів.   б. ...звукову будову мови.   в. ...способи творення 

слів.   г. ...слова, їх значення, походження, використання.   д. ...правила 

написання слів. 

10. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що 

пишуться через дефіс? 

а. Пра-, су-, без-.   б. За-, по-, пре-.   в. Казна-, хтозна-, будь-.   г. Пере-, зі-, за-.   

д. Ви-, від-, до-. 

1. Що називається твірною основою? 

2. Назвіть способи творення слів. Дайте їм характеристику 

3. Визначте, яке слово в дужках є твірним для поданого. Запишіть за зразком. 

Зразок. Пролісок - ліс. 

Учениця (учити, учень, учитель). 

Освітити (світити, світанок, освітлений). 

Медичний (медик, медицина, медикаменти). 

4. Подані слова розібрати за будовою. 



 По-нашому, прочитати, вранці, музикант, побачивши, мудрець, 

невиправдано, неперевершеність, етнографічний, електрозварювальник. 

 

 5. Записати подані словосполучення разом або окремо. 

 Все/одно буде по/моєму, табір військово/полонених, військово/морський 

флот, суспільно/економічна обстановка, суспільно/корисна праця, 

південно/західний вітер, західно/українські землі, жовто/гаряча квітка, 

жовто/блакитний прапор, сніжно/біла тканина, біло/сніжна вершина, 

науково/фантастичний твір. 

 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

XVII  варіант 

1. Носієм лексичного значення є основа: 

а) так; б) ні. 

2. Значущими частинами слова є: 

а) звук, склад, закінчення, корінь;  б) наголос, склад, суфікс, префікс;   

в) корінь, суфікс, префікс, закінчення;   г) корінь, суфікс, префікс, основа. 

3. У якому рядку наведено тільки спільнокореневі слова: 

а) різний, різнокольоровий, різного, різниця, вирізьблений, різник;  б) нести, 

принесений, виносити, носовий, виніс, нісенітниця;   в) валіз, вилазити, лаз, 

переліз, лози, лажу;  г) гонити, ганяти, перегони, гнати, поганяти, відгонити?  

4. Оберіть рядок, у якому правильно визначений префікс до слів: пр...дорогий, 

премудрий, пр...милий: 



а) пишеться префікс пре-, що означає збільшену міру вияву ознаки; 

б) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням неповноти дії;  

в) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням наближення до 

предмета; 

г) пишеться префікс при- старослов'янського походження. 

5. Оберіть рядок, у якому з поданих варіантів в усіх словах пишеться префікс 

с- 

а) ...жити, ...фотографувати, ...мусити, ...долати, ...цілити; 

б) ...хвалити, ...копати, ...шити, ...чистити, ...сипати;  

в) ...ховати, ...сутеніти, ...писати, ...тискати, ...робити; 

г) ...копати, ...твердити, ...формувати, ..хилити, ...тримати. 

6. У якому рядку в усіх словах під час словотворення за допомогою суфікса -

ськ(ий) відбувається зміна кінцевих приголосних основи: 

а) ткач, Прага, Бахмач, Воронеж, Кременчук; 

б) Буг, Кагарлик, латиш, інтелігент, Черкаси;  

в) узбек, Запоріжжя, Острог, Золотоноша, пропагандист; 

г) Рига, киргиз, баск, Череповець, турист? 

7. Оберіть правильний варіант. Як змінюється група приголосних у словах 

віск, пісок, лісок при творенні іменників із суфіксом -ин(а): 

а) на [жч];    б) на [шч] — щ;    в) на [сч];    г) на [ск]? 

8. У якому рядку всі слова утворено від прикметників? 

а) Ставок, місток, садочок, туга, мріяти. 

б) Добігти, виступити, почорніти, заговорити, з’їхати. 

в) Прекрасний, завеликий, височенький, надглибокий, спекотно. 

г) Зазеленіти, біліти, заколоситися, подивитися, почервоніти. 

д) Стінний, студентський, качиний, горобиний, братів. 

9. У якому рядку всі слова непохідні? 



 а. Білити, зачарований, хід, братський, радість. 

 б. Бігати, весна, білий, стіл, хата. 

 в. Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля. 

 г. Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка. 

 д. Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати. 

10. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий, 

надвеликий, ультракороткий? 

а. Суфіксальним способом. 

б. Префіксальним способом. 

в. Префіксально-суфіксальним способом. 

г. Складанням основ або слів. 

д. Складанням скорочених основ. 

1. Що вивчає словотвір? 

2. У чому відмінність між твірними і похідними словами? 

3. Розшифруйте подані слова. Поясніть, яким способом вони утворені. 

 Дніпрогес, спецкор, інтурист, літредактор, ООН. 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 Спадковий, вічність, подовжений, прославитися, профспілка, прохолодно, 

протилежність, видумавши, курсантський, вивчитися. 

 

5. Записати подані слова разом і через дефіс. 

 Гірничо/промисловий, праце/здатний, двадцяти/річний, нац/банк, 

день/другий, контр/адмірал, перекоти/поле, лікар/еколог, сто/річчя, 

художник/пейзажист, радіо/фізичний, східно/слов’янський, важко/хворий, 

дво/вугле/кислий, право/бережний, соціал/демо/кратичний, 

історико/культурний, військово/зобов’язаний, темно/зелений, 

північно/західний, хто/зна/який, лінгво/стилістичний, міні/футбол, 

велико/душний, щастя/доля, віце/прем’єр, екс/чемпіон, авто/пере/гони, 

біо/сфера, Івано/Франківськ. 



 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

XVIII  варіант 

1. У якому рядку при творенні назв територій за допомогою суфікса -ин- 

допущено орфографічну помилку: 

а) Донеччина, Київщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина; 

б) Галиччина, Миколаївщина, Ровенщина, Житомирщина, Словачина;  

в) Туреччина, Донеччина, Кіровоградщина, Чернівеччина, Волинь; 

г) Цолтавщина, Черкащина, Уманщина, Херсонщина, Дніпропетровщина? 

2. У якому рядку всі слова написано правильно: 

а) розхвилювався, бесчесний, відкриття, передчасний, міжконтинентальний; 

б) безкорисливий, возвеличити, підтримка, розхитати, представник;  

в) передплата, безкраїй, черезплічник, роспитати, обтрусити; 

г) піттрусити, розписати, обсушити, черезсідельник, безгрішний? 

3. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом прі-: 

а) пр...гірок, пр...ярок, пр...гарний, пр...дніпровський, пр...кордонний; 

б) пр...звище, пр...зирство, пр...будова, пр...мудрий, пр...-вабливий;  

в) пр...звисько, пр...рва, пр...звище; 

г) пр...міський, пр...пізнілий, пр...писаний, пр...освященство, пр...мудрість? 

4. Визначте, яким способом утворені слова: підберезник, по-нашому, 

розкричатися, замріятися. 

а) префіксальним;  б) суфіксальним;   в) суфіксально-префіксальним;  г) 

складанням слів. 

5. У якому рядку слова утворені злиттям словосполучень: 

а) життєрадісний, зброєносець, стінгазета, профтехучилище, облвиконком; 

б) вогнегасник, білоцерківський, мореплавець, сизокрилий, кінотеатр;  

в) чистотіл, водовоз, нафтопровід, райвно, учком; 



г) вічнозелений, довготривалий, вищевказаний, місцепроживання, 

малозрозумілий?  

6. У якому рядку всі слова пишуться разом: 

а) авто/сервіс, водо/гін, вантажо/обіг, держ/установа, електро/енергія; 

б) легко/атлет, прем'єр/міністр, зірви/голова, пів/озера, напів/фабрикат;  

в) вербо/лози, стоп/кран, трьохсот/ліття, трудо/день, тепло/обмін; 

г) учитель/історик, віце/консул, п'яти/поверховий, затули/вітер, метео/служба? 

7. Знайдіть речення, у якому допущено орфографічну помилку. 

а) Напередодні Зеленої неділі, у суботу, що називається клечальною, 

обов'язково прикрашалися всі господарські будівлі. 

б) Запашна, співуча, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів —

скількома епітетами супроводяться визначення української мови. 

в) Якби ті птахи мали людську мову, вони б сьогодні повідали маленькій 

дівчинці про її прекрасну землю. 

 г) Ніч прозора, бесшумна, тепла; ніби оксамитом обгортає людину оце м'яке 

степове повітря. 

8. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним 

способом? 

а). Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище. 

б). Їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень. 

в) Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка. 

г) Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів’я. 

д) Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок. 

9. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...". 

 а. ...правила вимови слів.   б. ...звукову будову мови.   в. ...способи творення 

слів.   г. ...слова, їх значення, походження, використання.   д. ...правила 

написання слів. 

10. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що 

пишуться через дефіс? 



а. Пра-, су-, без-.   б. За-, по-, пре-.   в. Казна-, хтозна-, будь-.   г. Пере-, зі-, за-.   

д. Ви-, від-, до-. 

1. Що називається твірною основою? 

2. Назвіть способи творення слів. Дайте їм характеристику 

3. Визначте, яке слово в дужках є твірним для поданого. Запишіть за зразком. 

Зразок. Пролісок - ліс. 

Учениця (учити, учень, учитель). 

Освітити (світити, світанок, освітлений). 

Медичний (медик, медицина, медикаменти). 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 По-нашому, прочитати, вранці, музикант, побачивши, мудрець, 

невиправдано, неперевершеність, етнографічний, електрозварювальник. 

 

 5. Записати подані словосполучення разом або окремо. 

 Все/одно буде по/моєму, табір військово/полонених, військово/морський 

флот, суспільно/економічна обстановка, суспільно/корисна праця, 

південно/західний вітер, західно/українські землі, жовто/гаряча квітка, 

жовто/блакитний прапор, сніжно/біла тканина, біло/сніжна вершина, 

науково/фантастичний твір. 

 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

XIX  варіант 

1. Носієм лексичного значення є основа: 



а) так; б) ні. 

2. Значущими частинами слова є: 

а) звук, склад, закінчення, корінь;  б) наголос, склад, суфікс, префікс;   

в) корінь, суфікс, префікс, закінчення;   г) корінь, суфікс, префікс, основа. 

3. У якому рядку наведено тільки спільнокореневі слова: 

а) різний, різнокольоровий, різного, різниця, вирізьблений, різник;  б) нести, 

принесений, виносити, носовий, виніс, нісенітниця;   в) валіз, вилазити, лаз, 

переліз, лози, лажу;  г) гонити, ганяти, перегони, гнати, поганяти, відгонити?  

4. Оберіть рядок, у якому правильно визначений префікс до слів: пр...дорогий, 

премудрий, пр...милий: 

а) пишеться префікс пре-, що означає збільшену міру вияву ознаки; 

б) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням неповноти дії;  

в) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням наближення до 

предмета; 

г) пишеться префікс при- старослов'янського походження. 

5. Оберіть рядок, у якому з поданих варіантів в усіх словах пишеться префікс 

с- 

а) ...жити, ...фотографувати, ...мусити, ...долати, ...цілити; 

б) ...хвалити, ...копати, ...шити, ...чистити, ...сипати;  

в) ...ховати, ...сутеніти, ...писати, ...тискати, ...робити; 

г) ...копати, ...твердити, ...формувати, ..хилити, ...тримати. 

6. У якому рядку в усіх словах під час словотворення за допомогою суфікса -

ськ(ий) відбувається зміна кінцевих приголосних основи: 

а) ткач, Прага, Бахмач, Воронеж, Кременчук; 

б) Буг, Кагарлик, латиш, інтелігент, Черкаси;  

в) узбек, Запоріжжя, Острог, Золотоноша, пропагандист; 

г) Рига, киргиз, баск, Череповець, турист? 



7. Оберіть правильний варіант. Як змінюється група приголосних у словах 

віск, пісок, лісок при творенні іменників із суфіксом -ин(а): 

а) на [жч];    б) на [шч] — щ;    в) на [сч];    г) на [ск]? 

8. У якому рядку всі слова утворено від прикметників? 

а) Ставок, місток, садочок, туга, мріяти. 

б) Добігти, виступити, почорніти, заговорити, з’їхати. 

в) Прекрасний, завеликий, височенький, надглибокий, спекотно. 

г) Зазеленіти, біліти, заколоситися, подивитися, почервоніти. 

д) Стінний, студентський, качиний, горобиний, братів. 

9. У якому рядку всі слова непохідні? 

 а. Білити, зачарований, хід, братський, радість. 

 б. Бігати, весна, білий, стіл, хата. 

 в. Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля. 

 г. Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка. 

 д. Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати. 

10. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий, 

надвеликий, ультракороткий? 

а. Суфіксальним способом. 

б. Префіксальним способом. 

в. Префіксально-суфіксальним способом. 

г. Складанням основ або слів. 

д. Складанням скорочених основ. 

1. Що вивчає словотвір? 

2. У чому відмінність між твірними і похідними словами? 

3. Розшифруйте подані слова. Поясніть, яким способом вони утворені. 

 Дніпрогес, спецкор, інтурист, літредактор, ООН. 



4. Подані слова розібрати за будовою. 

 Спадковий, вічність, подовжений, прославитися, профспілка, прохолодно, 

протилежність, видумавши, курсантський, вивчитися. 

 

5. Записати подані слова разом і через дефіс. 

 Гірничо/промисловий, праце/здатний, двадцяти/річний, нац/банк, 

день/другий, контр/адмірал, перекоти/поле, лікар/еколог, сто/річчя, 

художник/пейзажист, радіо/фізичний, східно/слов’янський, важко/хворий, 

дво/вугле/кислий, право/бережний, соціал/демо/кратичний, 

історико/культурний, військово/зобов’язаний, темно/зелений, 

північно/західний, хто/зна/який, лінгво/стилістичний, міні/футбол, 

велико/душний, щастя/доля, віце/прем’єр, екс/чемпіон, авто/пере/гони, 

біо/сфера, Івано/Франківськ. 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

XX  варіант 

1. У якому рядку при творенні назв територій за допомогою суфікса -ин- 

допущено орфографічну помилку: 

а) Донеччина, Київщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина; 

б) Галиччина, Миколаївщина, Ровенщина, Житомирщина, Словачина;  

в) Туреччина, Донеччина, Кіровоградщина, Чернівеччина, Волинь; 

г) Цолтавщина, Черкащина, Уманщина, Херсонщина, Дніпропетровщина? 

2. У якому рядку всі слова написано правильно: 

а) розхвилювався, бесчесний, відкриття, передчасний, міжконтинентальний; 

б) безкорисливий, возвеличити, підтримка, розхитати, представник;  

в) передплата, безкраїй, черезплічник, роспитати, обтрусити; 

г) піттрусити, розписати, обсушити, черезсідельник, безгрішний? 

3. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом прі-: 

а) пр...гірок, пр...ярок, пр...гарний, пр...дніпровський, пр...кордонний; 



б) пр...звище, пр...зирство, пр...будова, пр...мудрий, пр...-вабливий;  

в) пр...звисько, пр...рва, пр...звище; 

г) пр...міський, пр...пізнілий, пр...писаний, пр...освященство, пр...мудрість? 

4. Визначте, яким способом утворені слова: підберезник, по-нашому, 

розкричатися, замріятися. 

а) префіксальним;  б) суфіксальним;   в) суфіксально-префіксальним;  г) 

складанням слів. 

5. У якому рядку слова утворені злиттям словосполучень: 

а) життєрадісний, зброєносець, стінгазета, профтехучилище, облвиконком; 

б) вогнегасник, білоцерківський, мореплавець, сизокрилий, кінотеатр;  

в) чистотіл, водовоз, нафтопровід, райвно, учком; 

г) вічнозелений, довготривалий, вищевказаний, місцепроживання, 

малозрозумілий?  

6. У якому рядку всі слова пишуться разом: 

а) авто/сервіс, водо/гін, вантажо/обіг, держ/установа, електро/енергія; 

б) легко/атлет, прем'єр/міністр, зірви/голова, пів/озера, напів/фабрикат;  

в) вербо/лози, стоп/кран, трьохсот/ліття, трудо/день, тепло/обмін; 

г) учитель/історик, віце/консул, п'яти/поверховий, затули/вітер, метео/служба? 

7. Знайдіть речення, у якому допущено орфографічну помилку. 

а) Напередодні Зеленої неділі, у суботу, що називається клечальною, 

обов'язково прикрашалися всі господарські будівлі. 

б) Запашна, співуча, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів —

скількома епітетами супроводяться визначення української мови. 

в) Якби ті птахи мали людську мову, вони б сьогодні повідали маленькій 

дівчинці про її прекрасну землю. 

 г) Ніч прозора, бесшумна, тепла; ніби оксамитом обгортає людину оце м'яке 

степове повітря. 



8. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним 

способом? 

а). Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище. 

б). Їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень. 

в) Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка. 

г) Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів’я. 

д) Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок. 

9. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...". 

 а. ...правила вимови слів.   б. ...звукову будову мови.   в. ...способи творення 

слів.   г. ...слова, їх значення, походження, використання.   д. ...правила 

написання слів. 

10. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що 

пишуться через дефіс? 

а. Пра-, су-, без-.   б. За-, по-, пре-.   в. Казна-, хтозна-, будь-.   г. Пере-, зі-, за-.   

д. Ви-, від-, до-. 

1. Що називається твірною основою? 

2. Назвіть способи творення слів. Дайте їм характеристику 

3. Визначте, яке слово в дужках є твірним для поданого. Запишіть за зразком. 

Зразок. Пролісок - ліс. 

Учениця (учити, учень, учитель). 

Освітити (світити, світанок, освітлений). 

Медичний (медик, медицина, медикаменти). 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 По-нашому, прочитати, вранці, музикант, побачивши, мудрець, 

невиправдано, неперевершеність, етнографічний, електрозварювальник. 

 

 5. Записати подані словосполучення разом або окремо. 



 Все/одно буде по/моєму, табір військово/полонених, військово/морський 

флот, суспільно/економічна обстановка, суспільно/корисна праця, 

південно/західний вітер, західно/українські землі, жовто/гаряча квітка, 

жовто/блакитний прапор, сніжно/біла тканина, біло/сніжна вершина, 

науково/фантастичний твір. 

 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

XXI  варіант 

1. Носієм лексичного значення є основа: 

а) так; б) ні. 

2. Значущими частинами слова є: 

а) звук, склад, закінчення, корінь;  б) наголос, склад, суфікс, префікс;   

в) корінь, суфікс, префікс, закінчення;   г) корінь, суфікс, префікс, основа. 

3. У якому рядку наведено тільки спільнокореневі слова: 

а) різний, різнокольоровий, різного, різниця, вирізьблений, різник;  б) нести, 

принесений, виносити, носовий, виніс, нісенітниця;   в) валіз, вилазити, лаз, 

переліз, лози, лажу;  г) гонити, ганяти, перегони, гнати, поганяти, відгонити?  

4. Оберіть рядок, у якому правильно визначений префікс до слів: пр...дорогий, 

премудрий, пр...милий: 

а) пишеться префікс пре-, що означає збільшену міру вияву ознаки; 

б) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням неповноти дії;  

в) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням наближення до 

предмета; 



г) пишеться префікс при- старослов'янського походження. 

5. Оберіть рядок, у якому з поданих варіантів в усіх словах пишеться префікс 

с- 

а) ...жити, ...фотографувати, ...мусити, ...долати, ...цілити; 

б) ...хвалити, ...копати, ...шити, ...чистити, ...сипати;  

в) ...ховати, ...сутеніти, ...писати, ...тискати, ...робити; 

г) ...копати, ...твердити, ...формувати, ..хилити, ...тримати. 

6. У якому рядку в усіх словах під час словотворення за допомогою суфікса -

ськ(ий) відбувається зміна кінцевих приголосних основи: 

а) ткач, Прага, Бахмач, Воронеж, Кременчук; 

б) Буг, Кагарлик, латиш, інтелігент, Черкаси;  

в) узбек, Запоріжжя, Острог, Золотоноша, пропагандист; 

г) Рига, киргиз, баск, Череповець, турист? 

7. Оберіть правильний варіант. Як змінюється група приголосних у словах 

віск, пісок, лісок при творенні іменників із суфіксом -ин(а): 

а) на [жч];    б) на [шч] — щ;    в) на [сч];    г) на [ск]? 

8. У якому рядку всі слова утворено від прикметників? 

а) Ставок, місток, садочок, туга, мріяти. 

б) Добігти, виступити, почорніти, заговорити, з’їхати. 

в) Прекрасний, завеликий, височенький, надглибокий, спекотно. 

г) Зазеленіти, біліти, заколоситися, подивитися, почервоніти. 

д) Стінний, студентський, качиний, горобиний, братів. 

9. У якому рядку всі слова непохідні? 

 а. Білити, зачарований, хід, братський, радість. 

 б. Бігати, весна, білий, стіл, хата. 

 в. Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля. 

 г. Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка. 



 д. Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати. 

10. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий, 

надвеликий, ультракороткий? 

а. Суфіксальним способом. 

б. Префіксальним способом. 

в. Префіксально-суфіксальним способом. 

г. Складанням основ або слів. 

д. Складанням скорочених основ. 

1. Що вивчає словотвір? 

2. У чому відмінність між твірними і похідними словами? 

3. Розшифруйте подані слова. Поясніть, яким способом вони утворені. 

 Дніпрогес, спецкор, інтурист, літредактор, ООН. 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 Спадковий, вічність, подовжений, прославитися, профспілка, прохолодно, 

протилежність, видумавши, курсантський, вивчитися. 

 

5. Записати подані слова разом і через дефіс. 

 Гірничо/промисловий, праце/здатний, двадцяти/річний, нац/банк, 

день/другий, контр/адмірал, перекоти/поле, лікар/еколог, сто/річчя, 

художник/пейзажист, радіо/фізичний, східно/слов’янський, важко/хворий, 

дво/вугле/кислий, право/бережний, соціал/демо/кратичний, 

історико/культурний, військово/зобов’язаний, темно/зелений, 

північно/західний, хто/зна/який, лінгво/стилістичний, міні/футбол, 

велико/душний, щастя/доля, віце/прем’єр, екс/чемпіон, авто/пере/гони, 

біо/сфера, Івано/Франківськ. 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

XXII  варіант 



1. У якому рядку при творенні назв територій за допомогою суфікса -ин- 

допущено орфографічну помилку: 

а) Донеччина, Київщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина; 

б) Галиччина, Миколаївщина, Ровенщина, Житомирщина, Словачина;  

в) Туреччина, Донеччина, Кіровоградщина, Чернівеччина, Волинь; 

г) Цолтавщина, Черкащина, Уманщина, Херсонщина, Дніпропетровщина? 

2. У якому рядку всі слова написано правильно: 

а) розхвилювався, бесчесний, відкриття, передчасний, міжконтинентальний; 

б) безкорисливий, возвеличити, підтримка, розхитати, представник;  

в) передплата, безкраїй, черезплічник, роспитати, обтрусити; 

г) піттрусити, розписати, обсушити, черезсідельник, безгрішний? 

3. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом прі-: 

а) пр...гірок, пр...ярок, пр...гарний, пр...дніпровський, пр...кордонний; 

б) пр...звище, пр...зирство, пр...будова, пр...мудрий, пр...-вабливий;  

в) пр...звисько, пр...рва, пр...звище; 

г) пр...міський, пр...пізнілий, пр...писаний, пр...освященство, пр...мудрість? 

4. Визначте, яким способом утворені слова: підберезник, по-нашому, 

розкричатися, замріятися. 

а) префіксальним;  б) суфіксальним;   в) суфіксально-префіксальним;  г) 

складанням слів. 

5. У якому рядку слова утворені злиттям словосполучень: 

а) життєрадісний, зброєносець, стінгазета, профтехучилище, облвиконком; 

б) вогнегасник, білоцерківський, мореплавець, сизокрилий, кінотеатр;  

в) чистотіл, водовоз, нафтопровід, райвно, учком; 

г) вічнозелений, довготривалий, вищевказаний, місцепроживання, 

малозрозумілий?  

6. У якому рядку всі слова пишуться разом: 



а) авто/сервіс, водо/гін, вантажо/обіг, держ/установа, електро/енергія; 

б) легко/атлет, прем'єр/міністр, зірви/голова, пів/озера, напів/фабрикат;  

в) вербо/лози, стоп/кран, трьохсот/ліття, трудо/день, тепло/обмін; 

г) учитель/історик, віце/консул, п'яти/поверховий, затули/вітер, метео/служба? 

7. Знайдіть речення, у якому допущено орфографічну помилку. 

а) Напередодні Зеленої неділі, у суботу, що називається клечальною, 

обов'язково прикрашалися всі господарські будівлі. 

б) Запашна, співуча, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів —

скількома епітетами супроводяться визначення української мови. 

в) Якби ті птахи мали людську мову, вони б сьогодні повідали маленькій 

дівчинці про її прекрасну землю. 

 г) Ніч прозора, бесшумна, тепла; ніби оксамитом обгортає людину оце м'яке 

степове повітря. 

8. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним 

способом? 

а). Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище. 

б). Їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень. 

в) Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка. 

г) Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів’я. 

д) Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок. 

9. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...". 

 а. ...правила вимови слів.   б. ...звукову будову мови.   в. ...способи творення 

слів.   г. ...слова, їх значення, походження, використання.   д. ...правила 

написання слів. 

10. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що 

пишуться через дефіс? 

а. Пра-, су-, без-.   б. За-, по-, пре-.   в. Казна-, хтозна-, будь-.   г. Пере-, зі-, за-.   

д. Ви-, від-, до-. 

1. Що називається твірною основою? 



2. Назвіть способи творення слів. Дайте їм характеристику 

3. Визначте, яке слово в дужках є твірним для поданого. Запишіть за зразком. 

Зразок. Пролісок - ліс. 

Учениця (учити, учень, учитель). 

Освітити (світити, світанок, освітлений). 

Медичний (медик, медицина, медикаменти). 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 По-нашому, прочитати, вранці, музикант, побачивши, мудрець, 

невиправдано, неперевершеність, етнографічний, електрозварювальник. 

 

 5. Записати подані словосполучення разом або окремо. 

 Все/одно буде по/моєму, табір військово/полонених, військово/морський 

флот, суспільно/економічна обстановка, суспільно/корисна праця, 

південно/західний вітер, західно/українські землі, жовто/гаряча квітка, 

жовто/блакитний прапор, сніжно/біла тканина, біло/сніжна вершина, 

науково/фантастичний твір. 

 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

XXIII  варіант 

1. Носієм лексичного значення є основа: 

а) так; б) ні. 

2. Значущими частинами слова є: 



а) звук, склад, закінчення, корінь;  б) наголос, склад, суфікс, префікс;   

в) корінь, суфікс, префікс, закінчення;   г) корінь, суфікс, префікс, основа. 

3. У якому рядку наведено тільки спільнокореневі слова: 

а) різний, різнокольоровий, різного, різниця, вирізьблений, різник;  б) нести, 

принесений, виносити, носовий, виніс, нісенітниця;   в) валіз, вилазити, лаз, 

переліз, лози, лажу;  г) гонити, ганяти, перегони, гнати, поганяти, відгонити?  

4. Оберіть рядок, у якому правильно визначений префікс до слів: пр...дорогий, 

премудрий, пр...милий: 

а) пишеться префікс пре-, що означає збільшену міру вияву ознаки; 

б) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням неповноти дії;  

в) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням наближення до 

предмета; 

г) пишеться префікс при- старослов'янського походження. 

5. Оберіть рядок, у якому з поданих варіантів в усіх словах пишеться префікс 

с- 

а) ...жити, ...фотографувати, ...мусити, ...долати, ...цілити; 

б) ...хвалити, ...копати, ...шити, ...чистити, ...сипати;  

в) ...ховати, ...сутеніти, ...писати, ...тискати, ...робити; 

г) ...копати, ...твердити, ...формувати, ..хилити, ...тримати. 

6. У якому рядку в усіх словах під час словотворення за допомогою суфікса -

ськ(ий) відбувається зміна кінцевих приголосних основи: 

а) ткач, Прага, Бахмач, Воронеж, Кременчук; 

б) Буг, Кагарлик, латиш, інтелігент, Черкаси;  

в) узбек, Запоріжжя, Острог, Золотоноша, пропагандист; 

г) Рига, киргиз, баск, Череповець, турист? 

7. Оберіть правильний варіант. Як змінюється група приголосних у словах 

віск, пісок, лісок при творенні іменників із суфіксом -ин(а): 

а) на [жч];    б) на [шч] — щ;    в) на [сч];    г) на [ск]? 



8. У якому рядку всі слова утворено від прикметників? 

а) Ставок, місток, садочок, туга, мріяти. 

б) Добігти, виступити, почорніти, заговорити, з’їхати. 

в) Прекрасний, завеликий, височенький, надглибокий, спекотно. 

г) Зазеленіти, біліти, заколоситися, подивитися, почервоніти. 

д) Стінний, студентський, качиний, горобиний, братів. 

9. У якому рядку всі слова непохідні? 

 а. Білити, зачарований, хід, братський, радість. 

 б. Бігати, весна, білий, стіл, хата. 

 в. Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля. 

 г. Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка. 

 д. Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати. 

10. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий, 

надвеликий, ультракороткий? 

а. Суфіксальним способом. 

б. Префіксальним способом. 

в. Префіксально-суфіксальним способом. 

г. Складанням основ або слів. 

д. Складанням скорочених основ. 

1. Що вивчає словотвір? 

2. У чому відмінність між твірними і похідними словами? 

3. Розшифруйте подані слова. Поясніть, яким способом вони утворені. 

 Дніпрогес, спецкор, інтурист, літредактор, ООН. 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 Спадковий, вічність, подовжений, прославитися, профспілка, прохолодно, 

протилежність, видумавши, курсантський, вивчитися. 



 

5. Записати подані слова разом і через дефіс. 

 Гірничо/промисловий, праце/здатний, двадцяти/річний, нац/банк, 

день/другий, контр/адмірал, перекоти/поле, лікар/еколог, сто/річчя, 

художник/пейзажист, радіо/фізичний, східно/слов’янський, важко/хворий, 

дво/вугле/кислий, право/бережний, соціал/демо/кратичний, 

історико/культурний, військово/зобов’язаний, темно/зелений, 

північно/західний, хто/зна/який, лінгво/стилістичний, міні/футбол, 

велико/душний, щастя/доля, віце/прем’єр, екс/чемпіон, авто/пере/гони, 

біо/сфера, Івано/Франківськ. 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

XXIV  варіант 

1. У якому рядку при творенні назв територій за допомогою суфікса -ин- 

допущено орфографічну помилку: 

а) Донеччина, Київщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина; 

б) Галиччина, Миколаївщина, Ровенщина, Житомирщина, Словачина;  

в) Туреччина, Донеччина, Кіровоградщина, Чернівеччина, Волинь; 

г) Цолтавщина, Черкащина, Уманщина, Херсонщина, Дніпропетровщина? 

2. У якому рядку всі слова написано правильно: 

а) розхвилювався, бесчесний, відкриття, передчасний, міжконтинентальний; 

б) безкорисливий, возвеличити, підтримка, розхитати, представник;  

в) передплата, безкраїй, черезплічник, роспитати, обтрусити; 

г) піттрусити, розписати, обсушити, черезсідельник, безгрішний? 

3. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом прі-: 

а) пр...гірок, пр...ярок, пр...гарний, пр...дніпровський, пр...кордонний; 

б) пр...звище, пр...зирство, пр...будова, пр...мудрий, пр...-вабливий;  

в) пр...звисько, пр...рва, пр...звище; 



г) пр...міський, пр...пізнілий, пр...писаний, пр...освященство, пр...мудрість? 

4. Визначте, яким способом утворені слова: підберезник, по-нашому, 

розкричатися, замріятися. 

а) префіксальним;  б) суфіксальним;   в) суфіксально-префіксальним;  г) 

складанням слів. 

5. У якому рядку слова утворені злиттям словосполучень: 

а) життєрадісний, зброєносець, стінгазета, профтехучилище, облвиконком; 

б) вогнегасник, білоцерківський, мореплавець, сизокрилий, кінотеатр;  

в) чистотіл, водовоз, нафтопровід, райвно, учком; 

г) вічнозелений, довготривалий, вищевказаний, місцепроживання, 

малозрозумілий?  

6. У якому рядку всі слова пишуться разом: 

а) авто/сервіс, водо/гін, вантажо/обіг, держ/установа, електро/енергія; 

б) легко/атлет, прем'єр/міністр, зірви/голова, пів/озера, напів/фабрикат;  

в) вербо/лози, стоп/кран, трьохсот/ліття, трудо/день, тепло/обмін; 

г) учитель/історик, віце/консул, п'яти/поверховий, затули/вітер, метео/служба? 

7. Знайдіть речення, у якому допущено орфографічну помилку. 

а) Напередодні Зеленої неділі, у суботу, що називається клечальною, 

обов'язково прикрашалися всі господарські будівлі. 

б) Запашна, співуча, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів —

скількома епітетами супроводяться визначення української мови. 

в) Якби ті птахи мали людську мову, вони б сьогодні повідали маленькій 

дівчинці про її прекрасну землю. 

 г) Ніч прозора, бесшумна, тепла; ніби оксамитом обгортає людину оце м'яке 

степове повітря. 

8. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним 

способом? 

а). Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище. 



б). Їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень. 

в) Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка. 

г) Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів’я. 

д) Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок. 

9. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...". 

 а. ...правила вимови слів.   б. ...звукову будову мови.   в. ...способи творення 

слів.   г. ...слова, їх значення, походження, використання.   д. ...правила 

написання слів. 

10. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що 

пишуться через дефіс? 

а. Пра-, су-, без-.   б. За-, по-, пре-.   в. Казна-, хтозна-, будь-.   г. Пере-, зі-, за-.   

д. Ви-, від-, до-. 

1. Що називається твірною основою? 

2. Назвіть способи творення слів. Дайте їм характеристику 

3. Визначте, яке слово в дужках є твірним для поданого. Запишіть за зразком. 

Зразок. Пролісок - ліс. 

Учениця (учити, учень, учитель). 

Освітити (світити, світанок, освітлений). 

Медичний (медик, медицина, медикаменти). 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 По-нашому, прочитати, вранці, музикант, побачивши, мудрець, 

невиправдано, неперевершеність, етнографічний, електрозварювальник. 

 

 5. Записати подані словосполучення разом або окремо. 

 Все/одно буде по/моєму, табір військово/полонених, військово/морський 

флот, суспільно/економічна обстановка, суспільно/корисна праця, 

південно/західний вітер, західно/українські землі, жовто/гаряча квітка, 

жовто/блакитний прапор, сніжно/біла тканина, біло/сніжна вершина, 

науково/фантастичний твір. 



 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

XXV  варіант 

1. Носієм лексичного значення є основа: 

а) так; б) ні. 

2. Значущими частинами слова є: 

а) звук, склад, закінчення, корінь;  б) наголос, склад, суфікс, префікс;   

в) корінь, суфікс, префікс, закінчення;   г) корінь, суфікс, префікс, основа. 

3. У якому рядку наведено тільки спільнокореневі слова: 

а) різний, різнокольоровий, різного, різниця, вирізьблений, різник;  б) нести, 

принесений, виносити, носовий, виніс, нісенітниця;   в) валіз, вилазити, лаз, 

переліз, лози, лажу;  г) гонити, ганяти, перегони, гнати, поганяти, відгонити?  

4. Оберіть рядок, у якому правильно визначений префікс до слів: пр...дорогий, 

премудрий, пр...милий: 

а) пишеться префікс пре-, що означає збільшену міру вияву ознаки; 

б) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням неповноти дії;  

в) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням наближення до 

предмета; 

г) пишеться префікс при- старослов'янського походження. 

5. Оберіть рядок, у якому з поданих варіантів в усіх словах пишеться префікс 

с- 

а) ...жити, ...фотографувати, ...мусити, ...долати, ...цілити; 



б) ...хвалити, ...копати, ...шити, ...чистити, ...сипати;  

в) ...ховати, ...сутеніти, ...писати, ...тискати, ...робити; 

г) ...копати, ...твердити, ...формувати, ..хилити, ...тримати. 

6. У якому рядку в усіх словах під час словотворення за допомогою суфікса -

ськ(ий) відбувається зміна кінцевих приголосних основи: 

а) ткач, Прага, Бахмач, Воронеж, Кременчук; 

б) Буг, Кагарлик, латиш, інтелігент, Черкаси;  

в) узбек, Запоріжжя, Острог, Золотоноша, пропагандист; 

г) Рига, киргиз, баск, Череповець, турист? 

7. Оберіть правильний варіант. Як змінюється група приголосних у словах 

віск, пісок, лісок при творенні іменників із суфіксом -ин(а): 

а) на [жч];    б) на [шч] — щ;    в) на [сч];    г) на [ск]? 

8. У якому рядку всі слова утворено від прикметників? 

а) Ставок, місток, садочок, туга, мріяти. 

б) Добігти, виступити, почорніти, заговорити, з’їхати. 

в) Прекрасний, завеликий, височенький, надглибокий, спекотно. 

г) Зазеленіти, біліти, заколоситися, подивитися, почервоніти. 

д) Стінний, студентський, качиний, горобиний, братів. 

9. У якому рядку всі слова непохідні? 

 а. Білити, зачарований, хід, братський, радість. 

 б. Бігати, весна, білий, стіл, хата. 

 в. Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля. 

 г. Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка. 

 д. Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати. 

10. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий, 

надвеликий, ультракороткий? 

а. Суфіксальним способом. 



б. Префіксальним способом. 

в. Префіксально-суфіксальним способом. 

г. Складанням основ або слів. 

д. Складанням скорочених основ. 

1. Що вивчає словотвір? 

2. У чому відмінність між твірними і похідними словами? 

3. Розшифруйте подані слова. Поясніть, яким способом вони утворені. 

 Дніпрогес, спецкор, інтурист, літредактор, ООН. 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 Спадковий, вічність, подовжений, прославитися, профспілка, прохолодно, 

протилежність, видумавши, курсантський, вивчитися. 

 

5. Записати подані слова разом і через дефіс. 

 Гірничо/промисловий, праце/здатний, двадцяти/річний, нац/банк, 

день/другий, контр/адмірал, перекоти/поле, лікар/еколог, сто/річчя, 

художник/пейзажист, радіо/фізичний, східно/слов’янський, важко/хворий, 

дво/вугле/кислий, право/бережний, соціал/демо/кратичний, 

історико/культурний, військово/зобов’язаний, темно/зелений, 

північно/західний, хто/зна/який, лінгво/стилістичний, міні/футбол, 

велико/душний, щастя/доля, віце/прем’єр, екс/чемпіон, авто/пере/гони, 

біо/сфера, Івано/Франківськ. 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

XXVI  варіант 

1. У якому рядку при творенні назв територій за допомогою суфікса -ин- 

допущено орфографічну помилку: 

а) Донеччина, Київщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина; 

б) Галиччина, Миколаївщина, Ровенщина, Житомирщина, Словачина;  

в) Туреччина, Донеччина, Кіровоградщина, Чернівеччина, Волинь; 



г) Цолтавщина, Черкащина, Уманщина, Херсонщина, Дніпропетровщина? 

2. У якому рядку всі слова написано правильно: 

а) розхвилювався, бесчесний, відкриття, передчасний, міжконтинентальний; 

б) безкорисливий, возвеличити, підтримка, розхитати, представник;  

в) передплата, безкраїй, черезплічник, роспитати, обтрусити; 

г) піттрусити, розписати, обсушити, черезсідельник, безгрішний? 

3. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом прі-: 

а) пр...гірок, пр...ярок, пр...гарний, пр...дніпровський, пр...кордонний; 

б) пр...звище, пр...зирство, пр...будова, пр...мудрий, пр...-вабливий;  

в) пр...звисько, пр...рва, пр...звище; 

г) пр...міський, пр...пізнілий, пр...писаний, пр...освященство, пр...мудрість? 

4. Визначте, яким способом утворені слова: підберезник, по-нашому, 

розкричатися, замріятися. 

а) префіксальним;  б) суфіксальним;   в) суфіксально-префіксальним;  г) 

складанням слів. 

5. У якому рядку слова утворені злиттям словосполучень: 

а) життєрадісний, зброєносець, стінгазета, профтехучилище, облвиконком; 

б) вогнегасник, білоцерківський, мореплавець, сизокрилий, кінотеатр;  

в) чистотіл, водовоз, нафтопровід, райвно, учком; 

г) вічнозелений, довготривалий, вищевказаний, місцепроживання, 

малозрозумілий?  

6. У якому рядку всі слова пишуться разом: 

а) авто/сервіс, водо/гін, вантажо/обіг, держ/установа, електро/енергія; 

б) легко/атлет, прем'єр/міністр, зірви/голова, пів/озера, напів/фабрикат;  

в) вербо/лози, стоп/кран, трьохсот/ліття, трудо/день, тепло/обмін; 

г) учитель/історик, віце/консул, п'яти/поверховий, затули/вітер, метео/служба? 

7. Знайдіть речення, у якому допущено орфографічну помилку. 



а) Напередодні Зеленої неділі, у суботу, що називається клечальною, 

обов'язково прикрашалися всі господарські будівлі. 

б) Запашна, співуча, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів —

скількома епітетами супроводяться визначення української мови. 

в) Якби ті птахи мали людську мову, вони б сьогодні повідали маленькій 

дівчинці про її прекрасну землю. 

 г) Ніч прозора, бесшумна, тепла; ніби оксамитом обгортає людину оце м'яке 

степове повітря. 

8. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним 

способом? 

а). Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище. 

б). Їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень. 

в) Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка. 

г) Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів’я. 

д) Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок. 

9. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...". 

 а. ...правила вимови слів.   б. ...звукову будову мови.   в. ...способи творення 

слів.   г. ...слова, їх значення, походження, використання.   д. ...правила 

написання слів. 

10. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що 

пишуться через дефіс? 

а. Пра-, су-, без-.   б. За-, по-, пре-.   в. Казна-, хтозна-, будь-.   г. Пере-, зі-, за-.   

д. Ви-, від-, до-. 

1. Що називається твірною основою? 

2. Назвіть способи творення слів. Дайте їм характеристику 

3. Визначте, яке слово в дужках є твірним для поданого. Запишіть за зразком. 

Зразок. Пролісок - ліс. 

Учениця (учити, учень, учитель). 

Освітити (світити, світанок, освітлений). 



Медичний (медик, медицина, медикаменти). 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 По-нашому, прочитати, вранці, музикант, побачивши, мудрець, 

невиправдано, неперевершеність, етнографічний, електрозварювальник. 

 

 5. Записати подані словосполучення разом або окремо. 

 Все/одно буде по/моєму, табір військово/полонених, військово/морський 

флот, суспільно/економічна обстановка, суспільно/корисна праця, 

південно/західний вітер, західно/українські землі, жовто/гаряча квітка, 

жовто/блакитний прапор, сніжно/біла тканина, біло/сніжна вершина, 

науково/фантастичний твір. 

 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

XXVII  варіант 

1. Носієм лексичного значення є основа: 

а) так; б) ні. 

2. Значущими частинами слова є: 

а) звук, склад, закінчення, корінь;  б) наголос, склад, суфікс, префікс;   

в) корінь, суфікс, префікс, закінчення;   г) корінь, суфікс, префікс, основа. 

3. У якому рядку наведено тільки спільнокореневі слова: 

а) різний, різнокольоровий, різного, різниця, вирізьблений, різник;  б) нести, 

принесений, виносити, носовий, виніс, нісенітниця;   в) валіз, вилазити, лаз, 

переліз, лози, лажу;  г) гонити, ганяти, перегони, гнати, поганяти, відгонити?  



4. Оберіть рядок, у якому правильно визначений префікс до слів: пр...дорогий, 

премудрий, пр...милий: 

а) пишеться префікс пре-, що означає збільшену міру вияву ознаки; 

б) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням неповноти дії;  

в) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням наближення до 

предмета; 

г) пишеться префікс при- старослов'янського походження. 

5. Оберіть рядок, у якому з поданих варіантів в усіх словах пишеться префікс 

с- 

а) ...жити, ...фотографувати, ...мусити, ...долати, ...цілити; 

б) ...хвалити, ...копати, ...шити, ...чистити, ...сипати;  

в) ...ховати, ...сутеніти, ...писати, ...тискати, ...робити; 

г) ...копати, ...твердити, ...формувати, ..хилити, ...тримати. 

6. У якому рядку в усіх словах під час словотворення за допомогою суфікса -

ськ(ий) відбувається зміна кінцевих приголосних основи: 

а) ткач, Прага, Бахмач, Воронеж, Кременчук; 

б) Буг, Кагарлик, латиш, інтелігент, Черкаси;  

в) узбек, Запоріжжя, Острог, Золотоноша, пропагандист; 

г) Рига, киргиз, баск, Череповець, турист? 

7. Оберіть правильний варіант. Як змінюється група приголосних у словах 

віск, пісок, лісок при творенні іменників із суфіксом -ин(а): 

а) на [жч];    б) на [шч] — щ;    в) на [сч];    г) на [ск]? 

8. У якому рядку всі слова утворено від прикметників? 

а) Ставок, місток, садочок, туга, мріяти. 

б) Добігти, виступити, почорніти, заговорити, з’їхати. 

в) Прекрасний, завеликий, височенький, надглибокий, спекотно. 

г) Зазеленіти, біліти, заколоситися, подивитися, почервоніти. 



д) Стінний, студентський, качиний, горобиний, братів. 

9. У якому рядку всі слова непохідні? 

 а. Білити, зачарований, хід, братський, радість. 

 б. Бігати, весна, білий, стіл, хата. 

 в. Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля. 

 г. Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка. 

 д. Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати. 

10. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий, 

надвеликий, ультракороткий? 

а. Суфіксальним способом. 

б. Префіксальним способом. 

в. Префіксально-суфіксальним способом. 

г. Складанням основ або слів. 

д. Складанням скорочених основ. 

1. Що вивчає словотвір? 

2. У чому відмінність між твірними і похідними словами? 

3. Розшифруйте подані слова. Поясніть, яким способом вони утворені. 

 Дніпрогес, спецкор, інтурист, літредактор, ООН. 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 Спадковий, вічність, подовжений, прославитися, профспілка, прохолодно, 

протилежність, видумавши, курсантський, вивчитися. 

 

5. Записати подані слова разом і через дефіс. 

 Гірничо/промисловий, праце/здатний, двадцяти/річний, нац/банк, 

день/другий, контр/адмірал, перекоти/поле, лікар/еколог, сто/річчя, 

художник/пейзажист, радіо/фізичний, східно/слов’янський, важко/хворий, 

дво/вугле/кислий, право/бережний, соціал/демо/кратичний, 

історико/культурний, військово/зобов’язаний, темно/зелений, 



північно/західний, хто/зна/який, лінгво/стилістичний, міні/футбол, 

велико/душний, щастя/доля, віце/прем’єр, екс/чемпіон, авто/пере/гони, 

біо/сфера, Івано/Франківськ. 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

XXVIII  варіант 

1. У якому рядку при творенні назв територій за допомогою суфікса -ин- 

допущено орфографічну помилку: 

а) Донеччина, Київщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина; 

б) Галиччина, Миколаївщина, Ровенщина, Житомирщина, Словачина;  

в) Туреччина, Донеччина, Кіровоградщина, Чернівеччина, Волинь; 

г) Цолтавщина, Черкащина, Уманщина, Херсонщина, Дніпропетровщина? 

2. У якому рядку всі слова написано правильно: 

а) розхвилювався, бесчесний, відкриття, передчасний, міжконтинентальний; 

б) безкорисливий, возвеличити, підтримка, розхитати, представник;  

в) передплата, безкраїй, черезплічник, роспитати, обтрусити; 

г) піттрусити, розписати, обсушити, черезсідельник, безгрішний? 

3. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом прі-: 

а) пр...гірок, пр...ярок, пр...гарний, пр...дніпровський, пр...кордонний; 

б) пр...звище, пр...зирство, пр...будова, пр...мудрий, пр...-вабливий;  

в) пр...звисько, пр...рва, пр...звище; 

г) пр...міський, пр...пізнілий, пр...писаний, пр...освященство, пр...мудрість? 

4. Визначте, яким способом утворені слова: підберезник, по-нашому, 

розкричатися, замріятися. 

а) префіксальним;  б) суфіксальним;   в) суфіксально-префіксальним;  г) 

складанням слів. 

5. У якому рядку слова утворені злиттям словосполучень: 



а) життєрадісний, зброєносець, стінгазета, профтехучилище, облвиконком; 

б) вогнегасник, білоцерківський, мореплавець, сизокрилий, кінотеатр;  

в) чистотіл, водовоз, нафтопровід, райвно, учком; 

г) вічнозелений, довготривалий, вищевказаний, місцепроживання, 

малозрозумілий?  

6. У якому рядку всі слова пишуться разом: 

а) авто/сервіс, водо/гін, вантажо/обіг, держ/установа, електро/енергія; 

б) легко/атлет, прем'єр/міністр, зірви/голова, пів/озера, напів/фабрикат;  

в) вербо/лози, стоп/кран, трьохсот/ліття, трудо/день, тепло/обмін; 

г) учитель/історик, віце/консул, п'яти/поверховий, затули/вітер, метео/служба? 

7. Знайдіть речення, у якому допущено орфографічну помилку. 

а) Напередодні Зеленої неділі, у суботу, що називається клечальною, 

обов'язково прикрашалися всі господарські будівлі. 

б) Запашна, співуча, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів —

скількома епітетами супроводяться визначення української мови. 

в) Якби ті птахи мали людську мову, вони б сьогодні повідали маленькій 

дівчинці про її прекрасну землю. 

 г) Ніч прозора, бесшумна, тепла; ніби оксамитом обгортає людину оце м'яке 

степове повітря. 

8. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним 

способом? 

а). Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище. 

б). Їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень. 

в) Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка. 

г) Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів’я. 

д) Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок. 

9. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...". 



 а. ...правила вимови слів.   б. ...звукову будову мови.   в. ...способи творення 

слів.   г. ...слова, їх значення, походження, використання.   д. ...правила 

написання слів. 

10. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що 

пишуться через дефіс? 

а. Пра-, су-, без-.   б. За-, по-, пре-.   в. Казна-, хтозна-, будь-.   г. Пере-, зі-, за-.   

д. Ви-, від-, до-. 

1. Що називається твірною основою? 

2. Назвіть способи творення слів. Дайте їм характеристику 

3. Визначте, яке слово в дужках є твірним для поданого. Запишіть за зразком. 

Зразок. Пролісок - ліс. 

Учениця (учити, учень, учитель). 

Освітити (світити, світанок, освітлений). 

Медичний (медик, медицина, медикаменти). 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 По-нашому, прочитати, вранці, музикант, побачивши, мудрець, 

невиправдано, неперевершеність, етнографічний, електрозварювальник. 

 5. Записати подані словосполучення разом або окремо. 

 Все/одно буде по/моєму, табір військово/полонених, військово/морський 

флот, суспільно/економічна обстановка, суспільно/корисна праця, 

південно/західний вітер, західно/українські землі, жовто/гаряча квітка, 

жовто/блакитний прапор, сніжно/біла тканина, біло/сніжна вершина, 

науково/фантастичний твір. 

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

XXVX   варіант 

1. Носієм лексичного значення є основа: 

а) так; б) ні. 

2. Значущими частинами слова є: 



а) звук, склад, закінчення, корінь;  б) наголос, склад, суфікс, префікс;   

в) корінь, суфікс, префікс, закінчення;   г) корінь, суфікс, префікс, основа. 

3. У якому рядку наведено тільки спільнокореневі слова: 

а) різний, різнокольоровий, різного, різниця, вирізьблений, різник;  б) нести, 

принесений, виносити, носовий, виніс, нісенітниця;   в) валіз, вилазити, лаз, 

переліз, лози, лажу;  г) гонити, ганяти, перегони, гнати, поганяти, відгонити?  

4. Оберіть рядок, у якому правильно визначений префікс до слів: пр...дорогий, 

премудрий, пр...милий: 

а) пишеться префікс пре-, що означає збільшену міру вияву ознаки; 

б) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням неповноти дії;  

в) пишеться префікс при-, що вживається зі значенням наближення до 

предмета; 

г) пишеться префікс при- старослов'янського походження. 

5. Оберіть рядок, у якому з поданих варіантів в усіх словах пишеться префікс 

с- 

а) ...жити, ...фотографувати, ...мусити, ...долати, ...цілити; 

б) ...хвалити, ...копати, ...шити, ...чистити, ...сипати;  

в) ...ховати, ...сутеніти, ...писати, ...тискати, ...робити; 

г) ...копати, ...твердити, ...формувати, ..хилити, ...тримати. 

6. У якому рядку в усіх словах під час словотворення за допомогою суфікса -

ськ(ий) відбувається зміна кінцевих приголосних основи: 

а) ткач, Прага, Бахмач, Воронеж, Кременчук; 

б) Буг, Кагарлик, латиш, інтелігент, Черкаси;  

в) узбек, Запоріжжя, Острог, Золотоноша, пропагандист; 

г) Рига, киргиз, баск, Череповець, турист? 

7. Оберіть правильний варіант. Як змінюється група приголосних у словах 

віск, пісок, лісок при творенні іменників із суфіксом -ин(а): 

а) на [жч];    б) на [шч] — щ;    в) на [сч];    г) на [ск]? 



8. У якому рядку всі слова утворено від прикметників? 

а) Ставок, місток, садочок, туга, мріяти. 

б) Добігти, виступити, почорніти, заговорити, з’їхати. 

в) Прекрасний, завеликий, височенький, надглибокий, спекотно. 

г) Зазеленіти, біліти, заколоситися, подивитися, почервоніти. 

д) Стінний, студентський, качиний, горобиний, братів. 

9. У якому рядку всі слова непохідні? 

 а. Білити, зачарований, хід, братський, радість. 

 б. Бігати, весна, білий, стіл, хата. 

 в. Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля. 

 г. Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка. 

 д. Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати. 

10. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий, 

надвеликий, ультракороткий? 

а. Суфіксальним способом. 

б. Префіксальним способом. 

в. Префіксально-суфіксальним способом. 

г. Складанням основ або слів. 

д. Складанням скорочених основ. 

1. Що вивчає словотвір? 

2. У чому відмінність між твірними і похідними словами? 

3. Розшифруйте подані слова. Поясніть, яким способом вони утворені. 

 Дніпрогес, спецкор, інтурист, літредактор, ООН. 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 Спадковий, вічність, подовжений, прославитися, профспілка, прохолодно, 

протилежність, видумавши, курсантський, вивчитися. 



5. Записати подані слова разом і через дефіс. 

 Гірничо/промисловий, праце/здатний, двадцяти/річний, нац/банк, 

день/другий, контр/адмірал, перекоти/поле, лікар/еколог, сто/річчя, 

художник/пейзажист, радіо/фізичний, східно/слов’янський, важко/хворий, 

дво/вугле/кислий, право/бережний, соціал/демо/кратичний, 

історико/культурний, військово/зобов’язаний, темно/зелений, 

північно/західний, хто/зна/який, лінгво/стилістичний, міні/футбол  

 

Комплексна контрольна робота для студентів I - курсів 

XXX   варіант 

1. У якому рядку при творенні назв територій за допомогою суфікса -ин- 

допущено орфографічну помилку: 

а) Донеччина, Київщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина; 

б) Галиччина, Миколаївщина, Ровенщина, Житомирщина, Словачина;  

в) Туреччина, Донеччина, Кіровоградщина, Чернівеччина, Волинь; 

г) Цолтавщина, Черкащина, Уманщина, Херсонщина, Дніпропетровщина? 

2. У якому рядку всі слова написано правильно: 

а) розхвилювався, бесчесний, відкриття, передчасний, міжконтинентальний; 

б) безкорисливий, возвеличити, підтримка, розхитати, представник;  

в) передплата, безкраїй, черезплічник, роспитати, обтрусити; 

г) піттрусити, розписати, обсушити, черезсідельник, безгрішний? 

3. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом прі-: 

а) пр...гірок, пр...ярок, пр...гарний, пр...дніпровський, пр...кордонний; 

б) пр...звище, пр...зирство, пр...будова, пр...мудрий, пр...-вабливий;  

в) пр...звисько, пр...рва, пр...звище; 

г) пр...міський, пр...пізнілий, пр...писаний, пр...освященство, пр...мудрість? 

4. Визначте, яким способом утворені слова: підберезник, по-нашому, 

розкричатися, замріятися. 



а) префіксальним;  б) суфіксальним;   в) суфіксально-префіксальним;  г) 

складанням слів. 

5. У якому рядку слова утворені злиттям словосполучень: 

а) життєрадісний, зброєносець, стінгазета, профтехучилище, облвиконком; 

б) вогнегасник, білоцерківський, мореплавець, сизокрилий, кінотеатр;  

в) чистотіл, водовоз, нафтопровід, райвно, учком; 

г) вічнозелений, довготривалий, вищевказаний, місцепроживання, 

малозрозумілий?  

6. У якому рядку всі слова пишуться разом: 

а) авто/сервіс, водо/гін, вантажо/обіг, держ/установа, електро/енергія; 

б) легко/атлет, прем'єр/міністр, зірви/голова, пів/озера, напів/фабрикат;  

в) вербо/лози, стоп/кран, трьохсот/ліття, трудо/день, тепло/обмін; 

г) учитель/історик, віце/консул, п'яти/поверховий, затули/вітер, метео/служба? 

7. Знайдіть речення, у якому допущено орфографічну помилку. 

а) Напередодні Зеленої неділі, у суботу, що називається клечальною, 

обов'язково прикрашалися всі господарські будівлі. 

б) Запашна, співуча, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів —

скількома епітетами супроводяться визначення української мови. 

в) Якби ті птахи мали людську мову, вони б сьогодні повідали маленькій 

дівчинці про її прекрасну землю. 

 г) Ніч прозора, бесшумна, тепла; ніби оксамитом обгортає людину оце м'яке 

степове повітря. 

8. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним 

способом? 

а). Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище. 

б). Їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень. 

в) Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка. 

г) Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів’я. 



д) Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок. 

9. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...". 

 а. ...правила вимови слів.   б. ...звукову будову мови.   в. ...способи творення 

слів.   г. ...слова, їх значення, походження, використання.   д. ...правила 

написання слів. 

10. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що 

пишуться через дефіс? 

а. Пра-, су-, без-.   б. За-, по-, пре-.   в. Казна-, хтозна-, будь-.   г. Пере-, зі-, за-.   

д. Ви-, від-, до-. 

1. Що називається твірною основою? 

2. Назвіть способи творення слів. Дайте їм характеристику 

3. Визначте, яке слово в дужках є твірним для поданого. Запишіть за зразком. 

Зразок. Пролісок - ліс. 

Учениця (учити, учень, учитель). 

Освітити (світити, світанок, освітлений). 

Медичний (медик, медицина, медикаменти). 

4. Подані слова розібрати за будовою. 

 По-нашому, прочитати, вранці, музикант, побачивши, мудрець, 

невиправдано, неперевершеність, етнографічний, електрозварювальник. 

 

 5. Записати подані словосполучення разом або окремо. 

 Все/одно буде по/моєму, табір військово/полонених, військово/морський 

флот, суспільно/економічна обстановка, суспільно/корисна праця, 

південно/західний вітер, західно/українські землі, жовто/гаряча квітка, 

жовто/блакитний прапор, сніжно/біла тканина, біло/сніжна вершина, 

науково/фантастичний твір. 

 


