
Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

І варіант 

1. На які типи поділяють речення за метою висловлення? 

а) Стверджувальні, загальнозаперечні, частковозаперечні. 

б) Розповідні, питальні, окличні. 

в) Стверджувальні і заперечні. 

г) Розповідні, питальні, спонукальні. 

д) Питально-спонукальні, риторичні, окличні. 

2. У якому реченні простий присудок виражений фразеологізмом? 

а)Вичитавши всьому гуртові, директор почав брати в шори поодинці (О 

Васильченко). 

б)І правда кривду спопелить, коли навчиться люд убогий громадою обух 

сталить (М. Рильський). 

в) Я печу раків і мовчки стою на одному місці, каючись, що прийшов сюди (М. 

Стельмах). 

г)На уроках він завжди про щось своє думає, а як спитають, завжди скаже не 

до речі, не до ладу — як  

    Пилип з конопель вистрибне (О. Іваненко). 

д) Будівельники не думали здавати свої позиції (М. Тарнавський). 

3. Вкажіть речення з обставиною часу (із значенням міри часу). 

а) З літечка в осінь пором відпливає старенький (Т. Севернюк). 

б) Від Троянівки до Вовчої долини — сім кілометрів (Гр. Тютюнник). 

в) Утомивсь поет від праці, третій день лежить в недузі (Леся Українка). 

г) Чи бачив хто з вас тепер грози приливи ранні... (Р. Братунь) 



д) У цих розмовах сам на сам з людиною іншого, далекого світу Хаєцькии 

почував себе зовсім інакше,     ніж під час розмови з своїми товаришами по 

зброї (О. Гончар). 

4. Виберіть речення, в якому наявна прикладка. 

а) А на небосхилі — білі хмари-хвилі, наче Рось купається в гаю (М. Подолян) 

б) Хочу в батька-матері погостить (Н. Кащук). 

в) Коли виросте син і під зорями — добра прикмета! — піде з рідного дому 

щастя-долю кувати трудом   (В. Соколов). 

г) Рідна мова — не степ, не хата, а народу мого душа (В. Гончаренко). 

д) Мов душа і сама болю-лиха хотіла, щоб сьогодні у землю ударити лихом (П. 

Палій). 

5. Виберіть безособове речення, в якому головний член виражений 

неозначеною формою дієслова. 

а) Мало прожити життя — треба життя зрозуміти (Є. Плужник). 

б) В славі та чи в неславі — страшно зустріти смерть (Б. Олійник). 

в) За кожну мить відповідати на запит совісті зумій! (Л. Дмитерко) 

г) Народи всього світу говорять: — Ні! Не буть війні (П. Дорошко) 

д) Хотів тих піль, тих нив, тих лісів набрати якнайбільше в свої очі (Б. Лепкий). 

6. Вкажіть, у якому рядку наведено називне речення. 

а) Нічого кращого за траву і наївні веселі кульбабки... (Г. Тарасюк) 

б) Велике дерево поволі росте (Народна творчість). 

в) Життя моє — квітник, у ньому рослин багато (Ю. Дмитренко). 

г) Час — не хвилини, час — віки і вічність (Л. Костенко). 

д) Тиша. Тиша. Вітер жито колише (В. Швець). 

7. Укажіть, яке речення має однорідні додатки. 

а) В наші дні українська книга, українське малярство, музика, блискуча 

виконавська майстерність   наших артистів і цілих ансамблів здобувають 

щодалі ширшу популярність (О. Гончар). 



б) Над Россю, Дніпром і Сулою в задумі шепочуть гаї (В. Симоненко). 

в) Поряд з творами російських письменників том за томом постали на полиці 

книги білорусів і казахів, узбеків і латишів... (О. Гончар) 

г) Наша література спроможна творити значне, довговічне (О. Гончар). 

д) Все здавалось прекрасним і простим: вітер, хвилі і сонце над нами (І. Савич). 

8. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку при виділенні звертання? 

а) О поле, й дорога, і річка, й узлісся зелене! Ви в серці у мене (Л. 

Первомайський). 

б) О незвичайна, чародійна мово, хоч пронеслася молодість громово, твій звук 

у мене в серці не затих (Д. Павличко). 

в) Гей ви далі солов'їні, давні весни сині, — одцвіли ви, облетіли цвітом на 

калині (І. Гончаренко). 

г) Львове, батьку мій камінний, знаю, як мучила тебе страшна жада в бою, коли 

напасницька орда топтала й роздирала Русь безкраю (Д. Павличко). 

д) За все тобі спасибі, низький уклін, о земле, наш уклін! (І. Гончаренко) 

9. Як поділяють складні речення за засобом зв'язку? 

а) На єднальні, розділові, протиставні. 

б) На сурядні і безсполучникові. 

в) На підрядні і безсполучникові. 

г) На сполучникові і безсполучникові. 

д) На ускладнені і неускладнені. 

10. Назвіть різновиди складносурядного речення. 

а) З єднальними сполучниками. 

б) З розділовими сполучниками. 

в) З протиставними сполучниками. 

г) Сполучникові, безсполучникові. 

д) Єднальні, розділові, протиставні. 



11. Виберіть складнопідрядне речення, в якому засобом зв'язку між частинами 

є сполучне слово. 

а) Не мале те, що для прожиття достатнє, а достатність і багатство є те ж саме 

(Г. Сковорода). 

б) Ми щасливі, що ти у нас є — наша рідна, свята Україно (О Галябарда). 

в) Україно моя барвінкова, переконаний твердо в однім, що мені усміхнулася 

доля народитись під небом твоїм (І. Яворський). 

г) Мак облітає так швидко, що не встигає зів'янути (Г. Тараскж). 

д) Досліджено, що комар відчуває запах крові за п'ятдесят кілометрів (Р. 

Дідула). 

12. Яке з наведених речень є складнопідрядним із з'ясувальною частиною? 

а) Хто може випити Дніпро, хто властен виплескати море, хто наше злото-

серебро плугами кривди переоре, хто серця чистого добро злобою чорною 

поборе? (М. Рильський) 

б) Груша стара не може ніяк збагнути, чому ж тепер така довга осінь? (В. 

Китайгородська) 

в) Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі (О. Олесь). 

г) Все повторялось: і краса, й потворність. Усе було: асфальти й спориші (Л. 

Костенко). 

д) Я знаю: кожній дитині потрібна ласкава увага батьків (В. Сухомлинський). 

13. У якому реченні неправильно вжито тире між підметом і присудком? 

а) Жити — означає любити (Ю. Мушкетик). 

б) Мати — це вічне одкровення, вічна радість природи, сталь і ніжність поезії 

життя (Г. Кривда). 

в) Очі їхні — любов та благання, синій смуток ячить з-під повік (М. Луків). 

г) Дівчина була — як у гарячці (М. Коцюбинський). 

д) Поезія — це діло совісне, не грайся нею безпричинно (А. Малишко). 

14. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку при виділенні 

звертання? 



а) Ти, поете, з давніх пір Сам собою тільки втішний, Бо з тобою цілий мир, 

Мир майбутній і колишній... (Г. Чупринка) 

б) Мамо, голубко! В співи тремтячі Ти при мені виливала нудьгу (Г. 

Чупринка). 

в) О, Лейтар! Твій голос чую... (Т. Севернюк) 

г) Можна все на світі вибирати сину, Вибрати не можна тільки Батьківщину 

(В. Симоненко). 

д) Гей, батьку мій, степе широкий! (Є. Плужник) 

15. Продовжте речення: «Риторика — це...». 

а) ...наука про правильну вимову та наголошення слів. 

б) ...емоційне ствердження чи заперечення якогось факту. 

в) ...теорія ораторського мистецтва. 

г) ...відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому. 

д) ...наука про словниковий склад мови. 

16. У якому випадку порушено правила чергування у/в, і/й, з/зі з/зо? 

а) В усному мовленні; ім'я та по батькові; в іншій ситуації; починається зі 

слова; флагман у справі. 

б) Брати участь у проектах; надрукував у газеті; включити у фінансовий звіт; 

жити у Львівській області; досягнення у тваринництві. 

в) Купувати в аптеці; мешкала в Одесі; зміни в оподаткуванні; брати в оренду; 

інвестиційні процеси в Україні. 

г) Прийшов в вівторок; є і інші помилки; спитав з страху; Олена і Оля; зазирнув 

в фотоальбом. 

д) На розрахунок із споживачами; ознайомлення зі звітом; позичив зо дві сотні; 

один із слухачів, з ухваленням закону. 

 

 

Комплексна контрольна робота 



з української мови 

ІІ курс 

ІІ варіант 

1. Виберіть речення, в якому іменна частина присудка виражена 

прикметником. 

а)  Різні бувають сприйняття — раптові, запізнілі (Є. Божик).               б)  Були 

тут люди вищої краси (Б. Олійник).   в)  В борні за мир наш труд є зброя (В. 

Сосюра).       г) І щем у серці був (Є. Божик). 

д) Радості нашій не було меж (Є. Божик). 

2. Вкажіть, у якому рядку подано риторичне питальне речення. 

а) — А куди ти мандруєш, парубче? (Т. Шевченко).           б) — Хіба ви не 

одержали мого послання? (М. Коцюбинський).     в) — Хто ви, звідки і як 

зоветесь? (Б. Олійник).    г) Хто ж бо велич міряє метром?! (Я. Галан).       д) 

Ой дівчино, чим ти полонила юне серце в той вечірній час? (О. Новицький) 

3. У якому з речень є обставина умови? 

а) Якщо в дитинстві, отроцтві, ранній юності тобі все було легко — ти можеш 

вирости безвольною ганчіркою (В. Сухомлинський). 

б) Яка любов-краса, коли веселими руками не твориш світу доброго навкруг? 

(М. Стельмах) 

в) Відберіть у людини мову, і вона здичавіє (І. Цюпа). 

г) Найтяжчі рани вигоїть природа, лишень довірся мудрості її (Т. Севернюк) 

д) Чорні брови ясно чорніли на дівочому лобі, а рум'янець на щоках буї їм 

знать навіть при місяці    (І. Нечуй-Левицький). 

4. Визначте, у якому реченні інфінітив виконує функцію обставини мети. 

а) Тихе прохання Миколи Івановича піти з ним, осамотненим і зневіреним, 

завжди бриніло в моїх вухах (Р. Іваничук). 

б) Нам треба вчити людину дорожити життям — дорожити людиною, берегти 

людину, оберігати життя (В. Сухомлинський). 

в) Злили серця свої в одно ми всі, щоб діяти й творити (В. Сосюра). 



г) Сава біжить до майстерні взяти потрібні запасні частини для потерпілого 

трактора (О. Гончар). 

д) Викотився з-за гаю місяць і став оглядати околицю (Панас Мирний). 

5. Знайдіть серед наведених речень узагальнено-особове. 

а) Хай сумується серцю прекрасно серед свята обсипаних віт (Г. Чубач). 

б) Літа, як стрілки, не переведеш, життя, як гирю часу, не підтягнеш (Т. 

Севернюк). 

в) На кожну голову приходить своя хуртовина (М. Стельмах). 

г) Не хоче півень на чуже весілля, та несуть (М. Стельмах). 

д) Життя вдивляється в наші очі очима болю, очима втрат (Т. Севернюк). 

6. Виберіть означено-особове односкладне речення. 

а) У народі кажуть: розумно жити — хвилиною дорожити (3 журналу). 

б) Я спішу до вас на розмову, на розраду у час вечірній. Перед вами я, мамо, 

знову у любові моїй безмірній (В. Колодій). 

в) Поклич мене. Я по тонкім льоду до тебе знов дорогу віднайду (О Пушик). 

г) Не вбити нас! Не спопелити мою Хатиноньку, Хатинь! Наш дух незламний 

буде жити в серцях прийдешніх поколінь (В. Бровченко). 

д) Жити — щоб шукати істину, і в цьому щастя (П. Загребельний). 

7. Структура якого речення ускладнена відокремленою прикладкою із 

сполучником як? 

а) Жайвір сіє проміння, як умілий сіяч, з-під крила (М. Сингаївський). 

б) О, ти зі мною був бадьорим, як лікар у розмові з хворим (Д. Павличко).  

в) Знову степ як щедрий вулик, і сяє золото хлібів (Л. Рубан). 

г) Як рибалка, я повинен бути людиною поважною і розсудливою (Ю. 

Збанацький). 

д) Чужих країв ніколи я не бачив, принад не знаю їхніх і окрас, та вірю серцем 

щирим і гарячим: нема землі такої, як у нас (В. Симоненко). 

8. Визначте, структура якого речення ускладнена однорідними звертаннями. 



а) Печаль і гордість, повніть моє слово... (М. Нагнибіда) 

б) Орачу мій, господарю великий, гостило в тебе сонце за столом... (М. 

Стельмах) 

в) О безмежне і плідне, житнє поле погідне, ні межі ти не маєш, ні краю (Л. 

Первомайський). 

г) Ой водо-водограй, грай для нас, грай, танок свій жвавий ти не зупиняй (В. 

Івасюк). 

д) Луги, луги, пропахлі сіном прілим, чи ви мене впізнали, земляка? (В. 

Симоненко). 

9. Укажіть складносурядне речення з єднальними відношеннями. 

а) Тихі, ніжні зорі спадали з неба — білі, непрозорі — і клалися в намети.  

б)Біло, чисто попід наметами... (Леся Українка) 

в)Уже за вирій відлітає літо і звідти не повернеться ніколи (В. Лелек). 

в) Щастя твоє летить, і радість твоя розгорнула крила, і погожий день обіймає 

по-батьківському      (Є. Гуцало). 

г) Наснився сад в веснянім цвіті, струнка смерічка край воріт і найрідніша в 

цілім світі матуся сива на дворі (М. Бакай). 

д) Б'є копитом незагнузданий кінь, і зривається, і летить вихором навмання, 

витягнувши гривасту шию (Р. Іваничук). 

10. У якому реченні неправильно розставлено розділові знаки? З'ясуйте 

правила вживання розділових знаків у кожному прикладі. 

а) Іду я вольною землею понад схвильованим Дніпром і ніби з радістю моєю 

все обіймається кругом — і крила граючи чаїні, і шелест в дубові старім, і 

дим осель, і десь в долині ще лиш народжується грім (В. Бичко). 

б) Був зорепад і зелен сад, і ми були у парі (В. Кудрявцев). 

в) Відійшла журавлина пора, відлетіли з озеречка й останні качки, і вже за 

хатою в золотій метелиці листу кружляє, гуде падолист (М. Стельмах). 

г) Цвіла у серці квітка, й надив очі знайомий погляд хтозна звідки — з 

мінливих зірок, з цвіту дерев... (М. Коцюбинський) 

д) Ще квітнуть зорі, і в діброві зозулі ще не одцвілись (Г. Світлична). 



11. Серед наведених речень визначте складне з підрядною означальною 

частиною. 

а) Мов тихоплинь літньої ріки, розплилася музика: вона одразу брала кожного 

за серце, виймала з найчерствішої душі власну струнку... (В. Качкан) 

б) Наука є найкращою, міцною, найсвітлішою опорою у житті, якими б не були 

її мінливості             (К. Тімірязєв). 

в) Який наш край багатий, який наш люд завзятий, який прекрасний подвиг 

вершиться на землі!           (М. Бажан) 

г) У роки дитинства я розкривав перед дітьми яскраві образи людей, імена яких 

стали для багатьох поколінь провідною зіркою (В. Сухомлинський). 

д) Чого тільки не розповість дорога, биття яких сердець не поєднає! (М. 

Подолян) 

12. Укажіть складнопідрядне речення з підрядною частиною місця, 

проаналізуйте його. 

а) Де пройде сила наша — пречудові в житті людини зміни постають (П. 

Тичина). 

б) Сонце сходить не тільки в небі, сонце сходить у нас самих (Р. Дідула). 

в) Благословенна будь, родино, де в згоді сестри і брати (М. Ткач). 

г) Врешті — хіба я знаю, де кінчається власне життя, а чуже починається (М. 

Коцюбинський). 

д) Справжня любов народжується тільки в серці, яке пережило турботу про 

долю іншої людини        (В. Сухомлинський). 

13. У якому складносурядному реченні правильно розставлено розділові 

знаки? 

а) А десь ще б'ють у крицю ковалі А хтось несе меди в життєві соти І припадає 

небо до землі: Не всі й не всіх вивищують висоти (Т. Севернюк). 

б) Глянеш і щоразу тенькне тобі щось у душі (О. Гончар). 

в) Грім все гуркоче, і руда хмара лівим крилом обійма небо (М. Коцюбин-

ський). 



г) Далеко на горизонті рожевіло небо, і виднілася смужка жита (М. Коцю-

бинський). 

д) Осипаються зорі на груди і розгойдує небо над землею пусті терези (Т. 

Севернюк). 

14. У якому безсполучниковому реченні між його частинами замість риски 

треба поставити тире? 

а) Я знаю / перекують на рала мечі (Є. Плужник).     б) Марилось / по кладочці 

іду, а кладочка не проста, а тесова (Т. Севернюк).       в) Снилися мені все білі 

сни / на сріблі сяли ясні самоцвіти, стелилися незнані трави, квіти, блискучі, 

білі... (Леся Українка).       г) Життя як метелик / подув вітер і зламав крила (О. 

Олесь).      д) Люди кажуть: посієш вчасно / збереш рясно (Народна творчість). 

15. Продовжте речення: «Батьківщиною красномовства вважають...». 

а) ...Давній Китай.  б) ...Давній Єгипет.  в) ...Античну Грецію.  г) ...Київську 

Русь.  д) ...Італію. 

16. У якому реченні неправильно використано вставне слово? 

а) На жаль, більшість українців, протягом тривалого часу відлучених від 

церкви, не пізнали на собі доброчинного впливу християнського посту.     б) 

Він твердо знав, що, мабуть, довго не доведеться чекати.     в) Справді, 

святковий настрій учителя миттєво передається учням.     г) Оволодіння 

відомостями про особливості побудови різних типів мовлення, безперечно, 

полегшує створення текстів.     д) Отже, на думку більшості мовознавців, 

текст має складатися хоч би з двох речень. 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

ІІІ варіант 

1. На які типи поділяють речення за будовою? 



а) Повні, неповні.      б) Двоскладні, односкладні.      в) Поширені, непоширені.      

г) Прості, прості ускладнені, складні.      д) Сполучникові, безсполучникові. 

2. З'ясуйте, у якому реченні простий підмет виражений прикметником. 

а) Минуле ніколи не повертається (Р. Іванченко).       б) Де ти, милий, 

чорнобривий? Де ти? — озовися (І. Котляревський).       в) Нарешті привезли 

пальне... (О. Гончар).       г) Несказане лишилось несказанним (Л. Костенко).         

д) Два хитрих мудрого не переважать (Л. Глібов). 

3. Знайдіть речення, в якому наявна прикладка. 

а) Життя — не прогулянка, не забава, а важка праця (І. Цюпа).      б) Підростає 

людина, вимовляє перше чарівне слово «мама», робить перші кроки в житті (3. 

Воскресенська).      в) Ми — народ! Шлях наш повен дерзаннями (О. 

Новицький).     г) Задзвонили над джмелями дзвінки-дзвіночки лісові (М. 

Вінграновський).       д) Конвалія — рослина отруйна (М. Стельмах). 

4. З'ясуйте, у якому реченні сполучення «з + орудний відмінок» виконує 

функцію додатка? 

а) Наступного дня Блаженко з Хаєцьким справді звідкись привели Чернишеві 

вороного (О. Гончар). 

б) Шовкун з лагідним спокоєм щось розповідав співбесідникам про гірські 

пригоди (О. Гончар). 

в) Міст, перегорівши, з гуркотом повалився в воду (О. Гончар). 

г) З ревнивою пильністю стежив Маковей за Чернишем (О. Гончар). 

д) Вперше з казкою, із легендою там зустрітись мені довелося (В. Швець). 

5. Серед наведених речень знайдіть неозначено-особове. 

а) Не радій чужій біді (Народна творчість).       б) Про добрі вчинки слід 

говорити вголос (Народна творчість).       в) Не всі захоплюються одним і тим 

самим, і не всі люблять те саме (3 часопису).          г) Мавпа є мавпою і в 

золотому вбранні (Г. Сковорода).        д) Цей крилатий вислів приписують          

Г. Сковороді  (3 часопису). 

6. Визначте означено-особове односкладне речення. 

а) В палітрі щастя любові колір не так вже й часто розпізнають (Т. Севернюк) 



б) У стремлінні до влади й кар'єри губимо небо ясне, голубе, землю, воду (О 

Реп'ях). 

в) Діалогу не відбулося, і печалі ніхто не втишив (Т. Севернюк). 

г) Ти мене накличешся ночами, несучи розлуку за плечами, і навиглядаєшся 

одна (А. Малишко). 

д) Полиняло, оджовтіло, зголубіло. Всі печалі мої встигли на експрес (Б. 

Олійник). 

7. Укажіть рядок із вставними компонентами, що виражають невпевненість 

мовця у повідомлюваному. 

а) Безперечно, напевно, природно, звісно.     б) На щастя, мабуть, видно, до 

слова.     в) Власне, очевидно, щоправда, до слова.     г) Як відомо, навпаки, 

наприклад, звичайно.     д) Можливо, здається, видно, мабуть. 

8. Укажіть значення відокремленого звороту в реченні. 

Варто б нашій критиці пильніше вдивлятися і в ті процеси, що відбуваються 

в літературі світовій, зокрема в її прогресивних течіях (О. Гончар). 

а) Приєднання.       б) Уточнення.       в) Заміщення.       г) Включення.        д) 

Винятку. 

9. Серед наведених речень знайдіть складне, визначте його тип. 

а) Душа втомилася від грози і хоче свята (Г. Тарасюк). 

б) Скоро вони [птахи] заворушаться, прокинуться і защебечуть (Г. Тарасюк) 

в) Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймать і, несучи вагу ту 

страшную, буду пісню веселу співать (Леся Українка). 

г) Суворий закон, але ж це закон (Народна творчість). 

д) Зате ви гарній жінці навіть найгірший гріх простили б (Б. Лепкий). 

10. У якому рядку правильно названо усі засоби зв'язку частин складного 

речення? 

а) Сполучники сурядності і підрядності, співвідношення форм присудків. 

б) Сполучники, інтонація. 

в) Сполучники і сполучні слова, порядок розташування. 



г) Сполучники, сполучні слова, співвідношення форм присудків, порядок 

розташування, інтонація. 

д) Порядок розташування, сполучники, інтонація. 

11. Знайдіть складнопідрядне речення з підрядною частиною часу. 

а) Усі з нетерпінням чекали, коли зацвітуть яблуні (3 журналу). 

б) Чудовими уроками сприймань і відчуттів були наші подорожі до лісу, коли 

осінь розкриває свою багату палітру (В. Сухомлинський). 

в) Коли вже й справді світ почавсь од слова, то слово те було єдине — «брат» 

(Б. Олійник). 

г) Це саме та мить, коли громадянське сумління дає тобі право сказати: «Я — 

творець» (М. Подолян). 

д) Земля і небо в тому супокої, коли задумлива природа переступає рубіж від 

осені до весни...                (М. Подолян) 

12. У якому рядку правильно названо засоби зв'язку підрядної частини умови 

з головною у складнопідрядному реченні? 

а) Як, коли, якщо, раз, коли б.   б) Якби, скільки б не, коли, як, якщо, дарма що.   

в) Раз, якби-то, дарма що, якщо, коли, як.  г) Коли, доки, допоки, як, якщо б, 

якби.  д) Коли б, як би, щоб, якщо б, якби-то, як. 

13. Укажіть, в якому реченні допущено пунктуаційну помилку. 

а) Тремтять, летять вабливі звуки, а з ними радощі, і сум, і гніт душевної 

розпуки (Г. Чупринка). 

б) Взяв каганець, пішов, дивитись у клас (В. Васильченко). 

в) Дощик нитками плететься, в'ється, сиплеться і ллється по ріллі (Г. Чуп-

ринка). 

г) Сонце вже сховалося за вільшечки, пустило крізь листя тоненькі рожеві 

стріли (Г. Тютюнник). 

д) Заспівали, защебетали пташки (Марко Вовчок). 

14. Яке правило, що стосується розділових знаків при прямій мові, 

сформульовано неправильно? 



а) Коли пряма мова починається з абзацу, то перед початком її ставиться тире, 

а в кінці, як звичайно, крапка, знак оклику, знак питання або три крапки. 

б) Коли пряма мова йде в рядок, без абзацу, то перед початком її ставимо 

відкриті лапки, а в кінці — закриті лапки й відповідний до характеру речення 

розділовий знак. 

в) Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставиться 

двокрапка, а пряма мова береться в лапки. 

г) Якщо слова автора стоять після прямої мови, то перед ними ставиться кома. 

д) Коли кілька реплік прямої мови йдуть у рядок, без вказівки, кому вони 

належать, то кожна з них береться в лапки, а між репліками ставиться тире. 

15. Вкажіть, у якому варіанті відповіді правильно зазначено ознаки 

розмовного стилю. 

а) Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-політична 

лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення пристрасний, 

оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів). 

б) Основна лексика — загальновживані слова, позбавлені емоційно-сти-

лістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в 

конкретно логічному значенні; вживання специфічної термінології, яка в 

інших стилях ніколи не використовується; вживання складних слів, утво-

рених у різний спосіб, абревіатур; вживання віддієслівних іменників, які 

нерідко є термінами; мовні штампи, прямий порядок слів. 

в) Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, тер-

міни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягається 

стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складових 

частин; речення, як правило, розповідні. 

г) Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми 

спілкування, риси індивідуалізації мовлення, вживання неповних речень, 

застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних колоритів 

мовлення, перемовляння. 

д) Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічна форма 

спілкування поряд з авторським текстом, риси індивідуалізації мовлення, 

широке застосування лексики художнього зображення, тропів, стилістичних 

фігур синтаксису, ремарки, коментар, зміщення часових і просторових 

понять. 



16. У якому рядку неправильно підібрано українські відповідники при 

перекладі? 

а) Планирование — планування; предприятие — підприємство; производство 

— виробництво; назначение — призначення; многочисленный — численний.          

б) Вовлекать в работу — залучати до роботи; принимать участие — брати 

участь; сдавать экзамены — складати екзамени.    

в) В значительной степени — в значній мірі; бывший директор — бувший 

директор; разработать мероприятия — розробити міроприємства; занимать 

призовые места — займати призові місця; самый лучший результат — самий 

кращий результат.          г) В дальнейшем — надалі; исключение из правил — 

виняток з привила; следующий вопрос — наступне питання; указ вступил в 

силу — указ набрав чинності; на протяжении недели — протягом тижня. 

д) Выбрать парламентариев — обирати парламентарів; потерять сознание — 

знепритомніти; по понедельникам — щопонеділка; заведующий отделом — 

завідувач відділу; изредка случается — зрідка трапляється. 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

ІV варіант 

1. У якому реченні наявний простий дієслівний присудок, ускладнений 

часткою? 

а) Оленчук Іван Іванович — сиваський солевоз, виноградар і, як брат його, 

майстер розшукувати солодку воду в солончаковому степу (О. Гончар). 

б)А Іван Гнатович візьми та й покажи улов на свою голову (3 журналу).  

в)1 все-таки приїдь — ми поговоримо (Д. Павличко). 

г) Вона не збиралася довго затримуватись у Харкові (І. Микитенко). 

д)Зійшов місяць ясний — я пішла в садочок нарвать-назбирати пахучих 

квіточок (П. Амбросій). 



2. Вкажіть, у якому неповному реченні пропущено підмет, присудок і додаток. 

а) І на горе, на біду взяв царицю молоду (Л. Первомайський). 

б)  Якось завжди спізнювався з оранкою і сівбою (М. Стельмах). 

в)— Люди по соломинці збирали, а ти носилками розносиш? (Г. Тютюнник) 

г) Він рибу варить. Лина, що спіймав уранці! Такого ситого! (М. Коцюбин-

ський) 

д) Вийшов на село, глянув — у млині світиться (Г. Тютюнник). 

3. Виберіть речення з обставиною часу. 

а) Нема спочину думі хлібороба, допоки сонце й люди на землі (В. Кузьменко). 

б) Не бійся досвітньої мли, — досвітній огонь запали, коли ще зоря не заграла 

(Леся Українка). 

в) Поки сію — живу (П. Загребельний). 

г) Він народився погожої осені, тоді, як на обрії серпень пливе (М. Рильський). 

д) Як проходили повз Федорчин город, справді спинились і загукали на 

подругу (А. Головко). 

4. У якому реченні неозначена форма дієслова виконує функцію означення? 

а) Вчора був даний по радіо сигнал починати масову сівбу (Ю. Бедзик). 

б) Яке то щастя — свій народ у світлі бачити (Д. Павличко). 

в) Як гарно вернутись по довгій дорозі додому (Т. Севернюк). 

г) Рідний край щиріш любити научає нас розлука (Леся Українка). 

д) Одне з найпочесніших наших завдань — зберегти на планеті мир (З газети). 

5. Знайдіть неозначено-особове односкладне речення. 

а) І щоб родині нашій жити в мирі, кую меча, леміш і чересло... (В. Бровченко) 

б) ...Шлях людський не встелили квіти, і на тяжкій дорозі до мети ганебно мати 

все і водночас нічого не уміти (О Голованівський). 

в) Всі кажуть: кохання — дарунок долі. Якої долі? Доброї чи злої? (Ю. 

Мушкетик) 



г) Прощатись не будемо. Просто так: — До побачення, друже і брат! (Б. 

Олійник) 

д) Ще до війни на обласній нараді преміювали батька за сівбу (В. Бровченко). 

6. Визначте безособове речення, головний член якого виражено відмінюваним 

дієсловом та інфінітивом. 

а) Хотілося швидше дізнатися про життя дорогих мені людей (М. 

Чабанівський).       б) Співалося хором «Заповіт» (Ю. Смолич).       в) Чудес в 

природі не буває (А. Головко).       г) Скільки сходжено, зміряно, створено — 

тим горіли, жили і росли! Скільки чорного в світі поборено, скільки світлого 

в світ принесли! (П. Усенко)        д) Коли ти хочеш плакати — заплач: нема 

гріха у тузі і скорботі. 

7. Знайдіть речення, структура якого ускладнена вставним словом. 

а) Як море, в долині хвилюється хліб, налитий снагою землі, — здається, 

   по ньому проплисти могли б великі морські кораблі (М. Упеник). 

б) І вже коли ти похитнувсь у слові, вважай, що похитнувся у собі (Б. Олійник). 

в) Ну, що ж, було, спливло й нема (Л. Первомайський). 

г) Біда, коли тебе забуде брат, — та ще буває гірше востократ: коли тебе забуде 

друг (Д. Павличко). 

д) Ти явилась мені — і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ (В. 

Симоненко). 

8. У якому реченні дієприслівниковий зворот виконує синтаксичну функцію 

обставини причини? 

а) Будяки, притаївшись неприязною юрбою на рові, шепотіли якісь прокльони 

невідомо кому              (Г.  Журба). 

б) Сюди зібралися крамарі, сподіваючись корисно розпродати свої товари (3. 

Тулуб). 

в) Не розбурхавши сестер, він не увійде в свою палату (М. Хвильовий). 

г) Знаєш приказку: давши слово — держись! (А. Головко) 

д) І передчуваючи велику користь, Сафар радісно всміхався (3. Тулуб). 



9. Назвіть сполучники, що передають єднальні відношення в складносурядних 

реченнях. 

а) Та, і, й, ні...ні, ані...ані.         б) І, й, та, чи, ні...ні.        в) Ні...ні, але, не тільки, 

а й. 

г) І, та, або, хоч, та.        д) То...то, не то...не то, і, й, та. 

10. У якому реченні неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Отак би тут стоять години цілі і слухать мову птиць, лугів, дібров (К. Дрок). 

б) Сіножаті скосяться, і пшениця вижнеться, листячком засиплються всі сади 

(С. Пушик). 

в) Як добре у житті закоханим і як тривожно в світі їм! (А. Кацнельсон) 

г) У вікна дивиться степ, і все спливає, як безконечне море (М. Коцюбин-

ський). 

д) Горіти зорі і тужавіти сокам, старіти корі, і вкриватися мохом (А. Талалай). 

11. Знайдіть та охарактеризуйте складне речення з підрядною означальною 

частиною. 

а) Далеч ховалась у млі, до неї можна було долетіти хіба що думкою (Є. 

Гуцало). 

б) Коли нам довго не відписують, хапаємось останньої ілюзії: лист, очевидно, 

пропав на пошті                 (І. Вільде). 

в) Позаздриш долі берези, верби, явора, калини, що зеленіють у людській 

пам'яті (Є. Гуцало). 

г) Коліна приклонивши, як Почаїв, стоїть душа перед усім святим (Л. Кос-

тенко). 

д) Дюймовочка в листочку капустяному, — я у життя із вічності пливу (Л. 

Костенко). 

12. У структурі якого речення є підрядна з'ясувальна частина? 

а) Всесвітові, як твердять учені, приблизно 20 мільярдів років (М. Подолян). 

б) Ми, як відомо, не з полохливих (М. Подолян). 



в) І, мабуть, не одному з нас подумалось в ті дні, яким великим може бути 

внесок письменника у духовне життя нації (О. Гончар). 

г) Як мовиться, хмара сонця не заступить (М. Подолян). 

д) Знаю: друзі-брати ждуть мене у безмежному світі (М. Нагнибіда). 

13. У якому реченні вжито тире на місці пропущеного члена речення? 

а) Найбільше добро в кожного народу — це його мова (Панас Мирний).      б) 

Хочеш, щоб тобі не заздрили, — не хвалися (Народна творчість).       в) Слово 

— не стріла, а ранить глибоко (Народна творчість).       г) Сталь гартується у 

вогні, а людина — в труді (Народна творчість). 

д) Жить — це значить жить чуттям мільйонних сил (М. Бажан). 

14. У якому реченні неправильно відокремлено дієприкметниковий зворот? 

а) Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою 

росою (М. Коцюбинський). 

б) Довкола йшли високі вали збудовані з каміння і землі, з дерев'яними і 

мурованими вежами, з глибоким ровом, що через нього вели мости (В. 

Малик). 

в) Далеко-далеко на південь засиніли смугою гори, вкриті лісом (І. Нечуй-

Левицький). 

г) Роз'ятрений нудьгою, затоплений в задумі, плентався я тихою ходою 

берегом річки...                          (М. Коцюбинський) 

д) Високі гори довкола, покриті чорним смерековим лісом, немов дрімали на 

спеці, дихаючи гарячим смоляним запахом (І. Франко). 

15. Продовжте речення: «Видатні оратори Київської Русі — це...». 

а) ...Демосфен і Цицерон.     б) ...Іларіон і Кирило Туровський.    в) ...Феофан 

Прокопович і Георгій Сковорода.     г) ...Михайло Ломоносов і Георгій 

Кониський.     д) ...Арістотель і Платон. 

16.  Вкажіть, у якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки 

художнього стилю. 

а) Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-політична 

лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення пристрасний, 

оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів). 



б) Основна лексика — загальновживані слова, позбавлені емоційно-сти-

лістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в 

конкретно логічному значенні; вживання специфічної термінології, яка в 

інших стилях ніколи не використовується; вживання складних слів, утво-

рених у різний спосіб, абревіатур; вживання віддієслівних іменників, які 

нерідко є термінами; мовні штампи, прямий порядок слів. 

в) Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, тер-

міни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягається 

стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складових 

частин; речення, як правило, розповідні. 

г) Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми 

спілкування, риси індивідуалізації мовлення, вживання неповних речень, 

застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних колоритів 

мовлення, перемовляння. 

д) Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічна форма 

спілкування поряд з авторським текстом, риси індивідуалізації мовлення, 

широке застосування лексики художнього зображення, тропів, стилістичних 

фігур синтаксису, ремарки, коментар, зміщення часових і просторових 

понять. 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

V варіант 

1. У якому реченні підмет виражений числівником? 

а) Мені тепер здається, що ніде на цілім світі вже нема чужини, поки ми вдвох 

з тобою (Леся Українка).      



б) Один за всіх — всі за одного! (Народна творчість).      

в) Словом сильним, мов трубою, міліони зве з собою... (І. Франко).      

г) Обом було радісно й легко на серці (Ю. Бедзик). 

д) Мені двадцять вісім, я серед них найстарший і званням, і віком... (Ю. 

Збанацький) 

2. У якому реченні присудок узгоджується з підметом у роді, числі і відмінку? 

а) Тихий росяний ранок. За принишклими садами половіли хліба... (Р. 

Іванченко).       

б) Осінній Київ. Яке перо може відтворити його осінню красу! (В. Собко).               

в) Озеро глибоке, все затінене темним дубом (М. Чабанівський).    г) Ось 

робітничий клуб (В. Сосюра).              

д) Вечірня кімната. Розчинені вікна. Весна...  

3. У якому реченні сполучення «з + родовий відмінок» виконує функцію 

означення? 

а) В кім юная душа — той не сивіє з горя (П. Тичина). 

б) Лукія почуває, що Віталій просто щасливий з своєї роботи (О. Гончар) 

в) Над доріжкою з асфальту дві берізки обнялись (В. Сосюра). 

г) Робота, щирі задуми з дитинства полонили (М. Стельмах). 

д) Завтра вранці він уже не йтиме цим шляхом, п'ючи студену воду з зелених 

криниць (О. Гончар). 

4. У якому реченні додаток виражений іменником в орудному відмінку? 

а) Щось нове ожило в мені, сповнило енергією все молодече тіло (Ю. 

Зоннацький). 

б) Хай стане святом кожний будень для ратая і для співця (В. Колодій) 

в) Хотіла б я Ізідою зійти в життя твоє (Н. Кащук). 

г) І це безсумнівно: народна пісня була матір'ю Шевченкової повісті (О. 

Гончар). 

д) Поет всюди залишається господарем свого настрою (О. Гончар). 



5. Визначте, яке з речень є безособовим спонукальним. 

а) Хочу жити в паланні, зоріти в блакить, щоб від серця любов іскрила (Ю. 

Дмитренко). 

б) Нас тепер нікому не скорити... (М. Рильський) 

в) — Складати зброю! Годі лютувати! Господар тут — народ, якого не зла-

мати! (Р. Братунь) 

г) — Тільки б проснутися в мирі! (Б. Олійник) 

д) Чесний хліб, і рідна мати... Хіба їх можна роз'єднати хоч на хвилинку у 

житті?! (М. Нагнибіда) 

6. У якому рядку односкладне речення є називним? 

а) Отак би завжди — без парадності (В. Базилевський). 

б) Околиця міста. Горіховий гай (В. Базилевський). 

в) Ніяких рук і нічиїх сердець, ти сам-один в шумному многолюдді (М. 

Ситник). 

г) Пахне злегле сіно (В. Швець). 

д) Прекрасна усмішка весни, немов людські найкращі сни (М. Терещенко). 

7. Знайдіть речення з однорідними підметами. 

а) Класична література лишила нам великі заповіти: правдивість, відданість 

народові, ідеали братерства і гуманізму (О. Гончар). 

б) Під літнім широченним небокраєм мене стрічають друзі і знайомі.., (А. 

Малишко) 

в) Тихі води дніпрові я стрічав у дорозі, сині хмари, діброви, спілі ранки та 

грози (А. Малишко). 

г) Праця людини — окраса і слава, праця людини — безсмертя її (В. Си-

моненко). 

д) Усмішка твоя — єдина, мука твоя — єдина, очі твої — одні (В. Симоненко). 

8. Вкажіть, яке речення ускладнене відокремленим означенням. Поясніть 

причини відокремлення. 

а) Чуєш, мамо, горлиця мені знову нагадала давню пісню колискову (М. Ткач). 



б) Вона, Леся Українка, мала залізну волю, безмежну сміливість та допит-

ливість думки.  

в) Мовчить мій цілий світ, загорнутий в лихі словесні целофани (Л. Костенко). 

г) Старий, столітній дуб підкошено під корінь (А. Малишко). 

д) Тут народився у простій колибі син коваля, народу славний син (І. Гон-

чаренко). 

9. Знайдіть складносурядне речення з протиставними відношеннями. 

а) Не треба сліз і не потрібен сміх (М. Рильський). 

б) Погнався за зайцем, а коневі голову зламав (Народна творчість). 

в) Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки (Л. Костенко). 

г) Для кохання в нас часу мало, для мовчання — у нас віки (В. Симоненко). 

д) Праця вчителя — це трудна, складна, але водночас і найблагородніша праця 

(3 газети). 

10. Які сполучники передають розділові відношення в складносурядних 

реченнях? 

а) І, й, та, ні...ні, ані...ані.       б) Але, і, зате, проте, однак.       в) Та, ні...ні, чи, 

хоч...хоч. 

г) Або, чи, або...або, чи...чи, то...то.        д) Не то...не то, чи то...чи то, але, 

хоч...хоч. 

11. Укажіть та охарактеризуйте складне речення з підрядною частиною 

причини. 

а) Той, у кого порожня душа, не може бути справжнім другом, він не відчуває 

людяності в дружбі.         б) Не співай печальної: й так на серці тінь (П. Усенко). 

в) Дезорганізований раптовістю атаки, ворог не встиг учинити скільки-небудь 

сильного опору. 

г) Так шумить поріг — людського голосу не чутно (Л. Костенко). 

д) Той, хто угору йде, не оглядається на скелі і на терни, бо зна мету і має віру 

в неї непохитну.  



12. Укажіть, яке складнопідрядне речення має підрядну допустову частину, 

охарактеризуйте його за структурою. 

а) Праця стає великим вихователем, коли вона входить у духовне життя наших 

вихованців.                     б) Матері боляче, якщо її син став поганою людиною 

— ледачою, бездушною, слабовільною, лицемірною, нечесною (В. 

Сухомлинський). 

в) Природа стає школою розумової праці лише за умови, що дитина абс-

трагується від речей, що її оточують, починає мислити абстрактно (В. 

Сухомлинський). 

г) Хоча б над тобою було сто вчителів — вони будуть безсилі, якщо ти не 

зможеш сам змусити себе до праці і сам вимагати її від себе (В. Сухо-

млинський). 

д) Коли таке станеться чудо, то се буде ваша заслуга, зелені ниви з шовковим 

шумом, й твоя, зозуле.      

13. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку при звертанні? 

а) Ти мамо прийшла в сновидіннях — не в парчевому злоті: обходиш свої 

володіння в глибинах синівської плоті. Навчи мене сумнівів мамо, вдихни в 

мої ночі тривоги: у світі не просто, не прямо розбіглися долі-дороги (М. 

Руденко). 

б) Де забарився ти, вечоре милий? (Є. Плужник). 

в) Весно-слов'янко синьоока, тобі мої пісні складаю (Б.-І. Антонич). 

г) Луги, луги, пропахлі сіном прілим, чи ви мене впізнали, земляка? (В. 

Симоненко). 

д) Гей, ти, серце! Спокійно виконуй певну кількість ударів своїх! (Є. 

Плужник). 

14. У якому реченні неправильно розставлено розділові знаки при прямій 

мові? 

а) І журавлик заспівав радісно: «Не звіть мене журавликом, щоб я не журився! 

А звіть мене веселиком, щоб я веселився!» (О. Іванченко). 

б) Позвали Лисицю, Ведмідь і каже: «Лисичко, треба тобі йти до Лева по-

балакати з ним...» — «А що ж я хіба у Бога теля з'їла, чи що? Хай хто-не-будь 

інший піде» (Народна творчість). 

3.  



в)  «Легше сказати, ніж зробити», — мовила стара, коли її попросили мовчати 

(«Шведські прислів'я та приказки»), 

г) «Не біда — поет відмовив — як ти й сам з дороги звернеш, бо як рими 

повтікають, ти мені їх не завернеш» (Леся Українка). 

д)  «Де ж твоя, мій гостю, справа?» — далі вже поет озвався (Леся Українка). 

15. Продовжте речення: «Порівняння — це...». 

а) ...троп, побудований на зіставленні двох явищ, предметів, фактів для 

пояснення одного з них за допомогою іншого. 

б) ...троп, художнє означення, що виділяє та образно характеризує якусь рису 

певного явища, предмета, дії. 

в) ...троп, побудований на вживанні слів у переносному значенні на основі 

аналогії, подібності. 

г) ...троп, для якого характерне перенесення ознак, властивостей людини (чи 

живої істоти) на неживі предмети, явища та абстрактні поняття. 

д) ...троп, в основі якого лежить підкреслене перебільшення розмірів, рис, 

характеристик, ознак предмета чи явища. 

16. Словам якого рядка суфікси надають додаткового значення зменшеності 

або пестливості, голубливості? 

а) Моряк, пісняр, художник, вчитель, музикант. 

б) Кохання, зіставлення, горіння, затвердження, прийняття. 

в) Дідисько, дідище, дідуган, чолов'яга, вітрище. 

г) Зоренька, долоньки, чубчик, вітерець, травичка. 

д) Патріотизм, націоналізм, українізм, історизм, професіоналізм. 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 



VІ варіант 

1. Знайдіть серед наведених речень неповне з простим дієслівним присудком. 

а) Очі — міра, душа — віра, совість — порука (Народна творчість). 

б) Платня нічого — краща, ніж по інших сторонах (М. Коцюбинський). 

в) Нічого в цьому році озимина, а ярі стоять зеленою рікою (М. Стельмах). 

г) Головним інструментом у хірурга є скальпель, у муляра — кельма, у ху-

дожника — пензель.  

д) — Рукам волі не давайте! (Гр. Тютюнник) 

2. У якому реченні підмет виражений прислівником? 

а) Дуже корисно побувати ще раз у житті дитиною... (М. Чабанівський) 

б) Люба! Ми у власне вчора досить надивились (В. Коломієць). 

в) Славне моє сьогодні. Завидним і прекрасним буде завтра (М. Рудь). 

г) Сьогодні я такий щасливий, мов вийшов хлопчиком на шлях (В. Сосюра). 

д) Писати вірші — дуже просто... (О. Підсуха) 

3. У якому з речень сполучення «від + родовий відмінок» виконує функцію 

обставини причини? 

а) Твої коси від смутку, від суму вкрила позолоть... (П. Тичина) 

б) Не вимагай від рідних неможливого (В. Сухомлинський). 

в) ...Я вже давно відійшов від справ державних, маю свої власні клопоти (П. 

Загребельний). 

г) _ Як ти думаєш: де від мене було б більше користі — в науці чи на ди-

ректорській посаді?               (П. Загребельний) 

д) Щось у мене було і від діда Тараса, і від прадіда — Сковороди (В. 

Симоненко). 

4. Укажіть речення, в якому наявні дві прикладки. 

а) Веснянка-дівчина зі степом вінчана. Віночок — райдуга, музика — грім (В. 

Василашко). 

б) Командир «Буревісника» — Сава-механік (О. Гончар). 



в) На поріг вийшов Степан Петрович Твердохліб, за ним Ярина Хмелій несла 

на вишитому рушнику хліб-сіль (І. Цюпа). 

г) Ніжний шепіт і зітхання — моя Україна (В. Сосюра). 

д) А човен «Ластівка», мов птиця, летить на крилах-парусах (В. 

Скоромомський). 

5. Визначте, яке речення односкладне. 

а) Не спопеляй і не топчи отих краплин святої віти... (С. Ярема) 

б) Мені зоря сіяла нині вранці, устромлена в вікно (В. Стус). 

в) Колеса глухо стукотять, мов хвиля об пором (В. Стус). 

г) Найсвятіші в небо поривання падають до грішної землі (О Крижанівський) 

д) Бреде зоря — сновида і приблуда — одержаний задурно щедрий дар (В. 

Стус). 

6. Серед наведених речень знайдіть односкладне узагальнено-особове. 

а) Чого б ти не навчав, будь лаконічним (3 часопису). 

б) Вчи дитину не штурханцями, а хорошими слівцями (Народна творчість). 

в) Мені люди казали, і я кажу (Народна творчість). 

г) Хто мовчить, той не перечить (Народна творчість). 

д) У кого діла світлі, у того й слова ясні (Народна творчість). 

7. У якому рядку всі слова та словосполучення у ролі вставних виражають 

вірогідність повідомлюваного? 

а) Без сумніву, скажімо, головним чином, на жаль. 

б) Безперечно, як кажуть, можливо, чого доброго. 

в) Признатися, так би мовити, напевно, по суті справи. 

г) Здавалося б, слід гадати, як звичайно, правда. 

д) Природно, між іншим, уявіть собі, як відомо. 

8. Укажіть, яке значення має відокремлений зворот у реченні. 



Життя обох — батька і сина — склалося так, що вони весь час ходили по різних 

стежках.  

а) Включення. 

б) Уточнення. 

в) Заміщення. 

г) Винятку. 

д) Пояснення. 

9. Укажіть складносурядне речення з протиставними відношеннями. 

а) Прийде весна, і всюди крига скресне (О Пушик). 

б) Діамант малий — краси багато (В. Василашко). 

в) — Не світ маліє, синку, — ти ростеш (В. Василашко). 

г) Праведник може спіткатись на тропах земних з нечестивим, але між душами 

їх путь несходима лежить (М. Орест). 

д) Що менше слів, то висловлюватись легше (Є. Плужник). 

10. Виберіть складносурядне речення з єднальними відношеннями (із 

значенням часової послідовності). 

а) Так много записалося в поети, і так мало поетів (Б. Олійник). 

б) Та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів вольних колі... (І. 

Франко). 

в) Пройшла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом (М. Рильський). 

г) Тебе утрачу — і сама загину (Т. Севернюк). 

д) І русу косу патлають вітри, і плачуть очі, як дощі осінні (Г. Калюжна). 

11. Знайдіть складнопідрядне речення, підрядна частина якого пояснює в 

головній іменник. 

а) Слався той, хто в піснях оспівати зумів джерело і вогонь — два великих 

начала (Р. Гамзатов). 

б) На землі блажен навіки той, хто не тліє, а горить (В. Сосюра). 

в) А ця рука, що тільки не торка, дає усьому руху, льоту, росту... (В. Бичко) 



г) Що минуло, те вже не повернеться (Леся Українка). 

д) Тільки справді сильні духом могли звершити ту страдницьку і героїчну 

путь, що від закривавлених мурів Бреста... пролягла у безсмертя (О. Гончар). 

12. Визначте та охарактеризуйте речення з підрядною частиною умови. 

а) Забудеш рідний край — тобі твій корінь всохне, вселюдське замовчиш — 

обчухраним зростеш.  

б) Гірким би хліб наш був без сталі, без хліба — сталь була б крихка (М. 

Подолян). 

в) А вчасно зібрав хліб — виграв (М. Подолян). 

г) Щоб зірвати одну квітку, треба виростити десять (В. Сухомлинський). 

д) Якщо ви любите садівництво — виростіть таке дерево, щоб ним усі ми-

лувались...  

13. У якому реченні з уточнюючими членами допущено пунктуаційну 

помилку? 

а) Далеко, аж до самого небосхилу хвилювалися ниви на вітрі... (М. Коцю-

бинський) 

б) Птахи опускалися зовсім низько, майже до самої землі (Г. Тютюнник). 

в) Серце стискалося в передчутті чогось грізного, навіть трагічного (Ю. 

Мушкетик). 

г) Край берега, у затишку, прив'язані човни (Л. Глібов). 

д) За Києвом та за Дніпром, попід темним гаєм, ідуть шляхом чумаченьки... (Т. 

Шевченко) 

14. У якому реченні тире між підметом і присудком поставлено неправильно? 

а) Всякий труд — почесний (Народна творчість). 

б) Що не хата — то витвір мистецтва (О. Гончар). 

в) Музична ріка — найкраща характеристика для творчості нашого Павла 

Тичини (М. Рильський). 

г) Мова — це генетичний код нації, який поєднує минуле з сучасним (В. 

Іванишин). 



д) Життя прожити — не поле перейти (Народна творчість). 

15. Який із фрагментів заяви є правильним? 

а) Прошу дати мені відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати для 

здавання екзаменаційної сесії в НАУ з 10 по 14 червня 2005 р. 

б) Прошу надати мені відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати 

через екзаменаційну сесію у НАУ з 10 по 14 червня 2005 р. 

в) Прошу надати мені відпустку тривалістю 5 днів без збереження заробітної 

плати у зв'язку зі складанням іспитів, передбачених екзаменаційною сесією 

в Національній академії управління (НАУ), з 10 по 14 червня 2005 р. 

г) Прошу відпустити мене на 5 днів без збереження заробітної плати на сесію. 

д) Прошу дати відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати, бо у мене 

буде екзаменаційна сесія у НАУ з 10 по 14 червня 2005 р. 

16. Вкажіть, у якому рядку вжито неправильну прийменникову форму. 

а) Ставити за провину; по формі; за таких обставин; з математики; витяг з 

протоколу. 

б) Залучати до роботи; за всякої погоди; за два кроки; о сьомій годині; на 

захист. 

в) На адресу; на виплату; на замовлення; прийти у справі; не під силу. 

г) Зайти до кімнати; на його користь; щодо використання; українець за по-

ходженням; через хворобу. 

д) Відповідно до наказу; згідно з правилами; на ваш запит; у відповідь на ваш 

лист; зі щирою повагою. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

VIІ варіант 

1.З'ясуйте, у якому реченні присудок узгоджується з підметом в роді й числі. 

а) І бачу я в абстракції конструкцій конкретність наших задумів і дій (Є. 

Летюк).       б) Ти сій і сади, сину, бо наше ремесло є леміш і чересло (М. 

Стельмах).       в) Будь, людино, людиною! Будьте, люди, людьми (М. Упеник).       

г) Який мій друг великодушний! (М. Чабанівський). 

д) Золоте дозріле жито хвилювалося колоссям (Є. Божик). 

2.Знайдіть речення, в якому інфінітив входить до складу складеного 

дієслівного присудка. 

а)  Леся Українка прагнула поліпшити світ, звеличити людину (3 часопису).       

б) Людина здавна примусила вітер служити собі (3 часопису).        в) Стомилися 

хлопці, присіли спочити (П. Воронько). 

г) ти не згадаєш того сироту... Кого ти без мови, без слова навчила очима, 

душею, серцем розмовлять.  

д) Трудно було дитині спіймати химерну мелодію пісні (М. Коцюбинський). 

3. Вкажіть, у якому реченні наявна обставина місця (напрямку руху). 

а) Був Карналь присутній при старті космічної ракети на Байконурі, ходив по 

царських палатах.             б) З лівого берега невпинно прибували десантники 

(О. Гончар).     в) Верховини гір стояли кругом, схожі на фантастичні 

льодовики (О. Гончар).     г) Юрій був далеко, Ізяслав — близько                        (П. 

Загребельний).     д) Вулицею бігла Явтухова жінка (А. Головко). 

4. У якому реченні неозначена форма дієслова виконує функцію означення? 

а) Я єсть Людина. Я звитяжно зміг прокласти перший славну путь в майбутнє 

(М. Бажан). 



б) — А ще ви пообіцяєте мені берегти книгу, як дорогоцінну річ (І. Цюпа). 

в) — Передрій твердить, нібито є така вказівка з області, щоб переорати всі 

обочини і схили на балках, збільшити цим посівні площі (І. Цюпа). 

г) Звичай голити бороду вперше запропонував Александр Македонський (З 

часопису). 

д) А в серці дума половіє: на житнім полі першим доторкнутись до ніжних уст 

волошки й колоска.       

5. Виберіть означено-особове односкладне речення. 

а) Давай до ставу підемо... Там вишні порозцвітали (Є. Гуцало). 

б) Будь безоглядно чесним і прямим і не хизуйся щирістю своєю: ти сси, народ 

— завжди лишайся ним, ти єсть людина— будь повсюди ним (О 

Голованівський). 

в) Поживемо — побачимо (Народна творчість). 

г) Люби життя у боротьбі щоденній, в засмаглості його широких ний (Л. 

Забашта). 

д) Не обіцяй в біді згадати друга, а просто другом будь йому завжди (М. 

Карпенко). 

6. Знайдіть безособове речення, в якому головний член вираженим дієсловом-

зв'язкою та прислівником. 

а) Вечоріло. Блакитне небо наче оперезалось широким рожевим поясом (М. 

Коцюбинський). 

б) Нахмарило, мабуть, дощ буде (І. Карпенко-Карий).      в) В лісі посутеніло 

(М. Коцюбинський). 

г) Було прохолодно (Г. Кривда).       д) Світає (В. Бровченко). 

7. Вкажіть, у якому реченні дієприслівниковий зворот виконує функцію 

обставини умови. 

а) Усміхаючись, роздивляючись на всі боки, вийшла Люба на край лісу (В. 

Бабляк). 

б) Прославши скатерті при обелісках, своїх солдатів поминають вдови (Л. 

Костенко). 



в) Забувши сміх, і примовки, і жарти, ми слухали, схилившися на парти (А. 

Малишко). 

г) Під'їжджаючи до дому разом з Катериною, Кравчина помічає світло і рух у 

домі (О. Довженко). 

д) Не піймавши на крадіжці, не кажи, що злодій (Народна творчість). 

8. Виберіть речення, структура якого ускладнена однорідними членами 

речення з протиставними відношеннями. 

а) Тоді мій край стражденний, винісши негоду, і труд, і подвиг славлячи в 

житті, синам-героям пам'ятник возводить (Н. Кащук). 

б) З далекого краю лелеки летіли. Та в одного лелеченьки крилонька зомліли 

(Д. Павличко). 

в) Та встав Тарас, і встав Тарасів син... (М. Рильський) 

г) За всякої погоди у діда є рибка — тримає він її не в погребі, а у воді (М. 

Чабанівський). 

д) Не той друг, що лащиться, а той, що печалиться (В. Коломієць). 

9. У якому складносурядному реченні неправильно розставлено розділові 

знаки? З'ясуйте правила вживання розділових знаків у кожному конкретному 

випадку. 

а) Я правді глянула у вічі — і чорний колір білим став (Я. Павлюк). 

б) Його вже не зламати у біді, він знов шумить наперекір негодам і пагінці 

зростають молоді... Чи не твоя це доля, мій народе?! (В. Колодій) 

в) Чорнозем тужавіє соками знову, і проснуться під сонцем озимії сходи, і 

розтануть в полях сніговиці покрови, і оновлення вічне у квітні забродить (Н. 

Кащук). 

г) Досвіткова над степом висіла імла, і плела ковила вересневу зажуру, а 

дорога пливла від села до села і несла у світанок молодого Сосюру (І. Ни 

зовий). 

д) Чого так швидко минулося все? Посивіло твоє жито, відлетіла твоя 

перепілка, і в очі смутком заглянула ніч (М. Стельмах).  

10. Укажіть і схарактеризуйте складносурядне речення з результативними 

відношеннями (наслідку). 



а) Моя верба вже сива стала, а джерело ще жебонить, і яр мій родить для 

«кресала», і люди стали краще жить (В. Бровченко).     б) Та нараз 

ворухнулись чутливі уста, — і явилася слова жага золоті (Б. Олійник).       в) 

Дороги розмиті, і чується крик журавлиний (Л. Костенко).     г) І ніч 

проминула, і сон приніс забуття (Л. Костенко).     д) А слово і тремтить, і 

поспіша, і чути наче дзвонів десь бриніння, й сміється Мавка — страчена 

душа, а у вікні зоря, оця, що й нині (Г. Світлична).  

11. Виділіть серед наведених речень складнопідрядне з підрядною 

з'ясувальною частиною. 

а) Душа, як день, також розвидняється, бо ми зіткані із сонця (Р. Дідула). 

б) Ніколи людина не переживає так глибоко почуття обов'язку перед Бать-

ківщиною, як у ті години роздумів над долею Вітчизни, коли вона мислено 

повторює шлях, пройдений своїм народом, відчуває себе частинкою народу 

(В. Сухомлинський). 

в) Літо осені питає, де поділись журавлі (В. Китайгородська). 

г) Як поле чекає на сівача, так дівоче серце на любов (М. Подолян). 

д) Щастя — це діти, котрих вдається виховати такими, якими ти хотів бачити 

їх (3 журналу). 

12. Частини якого складнопідрядного речення поєднані сполучним словом? 

а) Що було — не вернеться (Б. Олійник). 

б) Хоч піднімай його домкратом, а хам не стане демократом (Л. Костенко). 

в) Як окриля і як нас зігріва передчуття віднайденого слова! (Т. Коломієць) 

г) До Дніпра я приходжу вмивати свій зір, щоб у темряві дух мій не згас (Д. 

Павличко). 

д) Птахи співають для того, щоб оспівати свою територію, позначити її спі-

вом... (Р. Дідула). 

13. У якому реченні неправильно розставлені розділові знаки при однорідних 

означеннях? 

а) Толочу босими ногами прив'ялу гарячу траву в покосах, з неї раз по раз 

вилітають великі й дрібні, руді й зелені коники, хурчать крильцями і знову 

зникають, ховаються (Г. Тютюнник). 



б) З кленового пагона зірвався широкий, жовтий лист (Г. Тютюнник). 

в) Край гаю чорніє один на поляні змарнілий, потухлий лист (Г. Тютюнник). 

г) День не хмарний, не сонячний, не золотий, а якийсь ніби срібний (І. Нечуй-

Левицький). 

д) Якісь солодкі, любі спогади та думки колисали його серце (М. Коцюбин-

ський). 

14. У якому рядку правильно розставлено розділові знаки у 

складнопідрядному реченні? 

а) Якби не поезії дивнії чари убогі жили б ми, понурі, як хмари (І. Франко). 

б) А ти для мене й досі молодий хоч вже і сивий, як стебло полинне (Г. Тарас). 

в) Людина без знань — це босоногий мандрівник, який не сміє йти в далеку 

дорогу бо назад не повернеться (О Пушик). 

г) Ми всі за те, щоб сонцеві сіяти, і щоб земля не мокнула від сліз (В. Сосюра). 

д) Ліс, повитий срібноперим димом, в синяві, у золоті, в іржі, ніби осінь 

пензлем невидимим в небі розписала вітражі (М. Рильський). 

15. Продовжте речення: «Тема виступу — це...». 

а) ...роз'яснення, тлумачення, інтерпретація подій та фактів.       б) ...основна 

галузь роздумів оратора, у межах якої він добирає явища й факти, що 

розглядаються у виступі.       в) ...послідовний перелік основних питань, 

висвітлюваних у виступі.      г) ...заклик, що емоційно визначає певне суспільне 

завдання.      д) ...зіставлення і протиставлення. 

16. До якої форми красномовства належить наведений текст? 

        Він був сином мужика і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком 

і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові 

світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Десять літ він томився 

під вагою російської солдатської муштри. А для волі Росії зробив більше, ніж 

десять переможних армій. Доля переслідувала його в житті, скільки лиш 

могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові 

до людей в ненависть і погорду, а віри в Бога у зневіру і песимізм. Доля не 

шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що били із здорового 

джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по 

смерті — невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських 



сердець се наново збуджуватимуть його твори. Отакий був і є для нас, 

українців, Тарас Шевченко (І. Франко «Присвята»). 

а) Парламентської.  б) Академічної.  в) Соціально-побутової.   г) Судової.  д) 

Церковно-богословської. 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

VIIІ варіант 

1. Виберіть речення, у якому простий дієслівний присудок виражений 

фразеологізмом. 

а) Ніяк не йняв віри Грицько... (А. Головко).      

б) Нас пригоди спинити не в силі (П. Грабовський).  

в) Не хотіла душа тому віри йняти (А. Головко).      

г) Муха Макар не зміг добитися пуття... (П. Панч). 

д) Літак ставав ніби живою істотою... (В. Собко). 

2.  Вкажіть, у якому реченні підмет виражений вигуком. 

а) Гучне «ура» було йому на відповідь (Ю. Смолич).     

б) Проспіва, протягне «ох!», молока хильне за двох і вертається до хати (С. 

Олійник).     



в) Агов, над містом я, на риштуванні, — стружу, клепаю, зводжу дім — творю! 

(І. Нехода).    

г) Що за диво! Під віконце хтось помалу підступає (Леся Українка). 

д) Несла ворона до мого двора, мов сиру крихітку, своє картаве «кра» (І. 

Нехода). 

3. У якому реченні наявна обставина із значенням місця? 

а) Де стань — колосяться поля (В. Бичко).    б) Хліб з нашого поля — це, 

насамперед, озерненість серця кожного (М. Подолян).    в) І степ — степ аж за 

обрій (А. Головко).    г) Пізня осінь, дуже пізня, хмари аж додолу (П. Усенко).    

д) Тихе батьківське поле за поліським селом розляглось.  

4. Вкажіть речення, в якому є обставина часу. 

а) Не убивай в сьогодні — вчора, там зріє завтра на політ (Т. Севернюк).    б) 

Невинність дитинства не в силі змити погань зрілих літ (М. Стельмах).     в) 

Він народився погожої осені, тоді, як на обрії серпень пливе (М. Рильський).     

г) Зірки на снігу, зірки на снігу, веселі зірки новорічного свята         (Р. Кудлик).       

д) Правди світлом яснішає рідна історія (В. Василашко). 

5. Визначте називне речення. 

а) Була то, правду кажучи, звичайна крамарська буда, яких безліч в Італії (Леся 

Українка). 

б) Була зима. Якраз після Водохреща (Л. Костенко). 

в) За все в житті — ціна сповна. За кожну мить. За кожен подих! (А. 

Демиденко) 

г) Згубіться, брехуни, в своїй брехні, помріть у фарисействі, фарисеї! (Д. 

Павличко) 

д) Сніг і вітер. Ніч зимова (В. Сосюра). 

6. Визначте неозначено-особове односкладне речення. 

а) Коли цінуєш кожну мить, то й час тоді тебе цінує (М. Сингаївський). 

б) Учися мудрості в Тараса, у Лесі мужності учись! (Л. Дмитерко) 

в) Сором буде, як нас дикунами, самогубцями люди назвуть (О Реп'ях). 

г) Навчи мене своєї пісні-радості, своєї туги-вірності навчи (І. Гнатюк). 



д) За державність нову поклонімось вікам! Лиш з державним народом 

рахуються в світі...                    

7. Структура якого речення ускладнена відокремленим зворотом із значенням 

включення? 

а) В полі, мамо, з пісні проросло жито (М. Ткач). 

б) Проблем для людей не стає менше й сьогодні, в епоху НТР, життя висуває 

все нові й нові творчі завдання, масштабні, вселюдські (О. Гончар). 

в) Література, в тому числі й критика, має сьогодні жити з іще більшою 

творчою напругою.  

г) І водночас творилася пісня.., бриніла бандура, ця українська арфа (О. 

Гончар). 

д) Там десь далеко, за тисячі кілометрів звідси, загинула дорога серцю Віра (І. 

Цюпа). 

8. У якому реченні звертання, крім своєї основної функції — називати 

співбесідника і привернути його увагу, має ще й оцінну функцію? 

а) Молодий, будь вічно молодим! (Л. Первомайський) 

б) А я скажу вам правду, холуї, — ненависть краще, ніж любов фальшива (Д. 

Павличко). 

в) Учителько! Навчайте нас життя — своїх дітей — своєї Батьківщини (М. 

Сингаївський). 

г) Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину 

(В. Симоненко). 

д) Я вернувсь. Трохи вже постарів, але, степе, ти помолодів (С. 

Крижанівський). 

9. Назвіть засоби вираження синтаксичних відношень між частинами 

складного речення. 

а) Сполучники, порядок слів, словоформи, прийменники. 

б) Інтонація, словоформи, порядок слів, співвідносні слова. 

в) Сполучні слова, порядок частин, інтонація, словоформи. 



г) Сполучники, співвідносні та сполучні слова, порядок розташування частин, 

інтонація, логічна залежність, співвідношення форм присудків. 

д) Порядок складових частин, прийменники, інтонація, сполучники. 

10. Вкажіть, яке серед наведених речень є складним безсполучниковим. 

а) У цих краях торгуючи давно, грек прорубав у Скіфію вікно (Л. Костенко). 

б) Це був останній вечір, проведений на Україні (Р. Іваничук). 

в) Маєш маму — тепло її хати перейме щемні болі твої (В. Василашко). 

г) А осторонь — так до шосе найближче — машини битим шляхом курно 

мчать (С. Галябарда). 

д) Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, трави, і води (В. Сосюра). 

11. Знайдіть складнопідрядне речення з підрядною частиною місця, 

схарактеризуйте його. 

а) Народ мій тут, на рідних цих просторах, від Києва до Ладоги живе... (І. 

Кочерга). 

б) Де діти перестають любити й поважати батьків, там кінець усьому (В. 

Сухомлинський). 

в) Забреду, запорошений квітами, задзвоню в синю чашу небес, обніму 

лебединими крилами все навкруг... (В. Крищенко). 

г) Скільки б у лісі не було солов'їв, у кожного своя пісня (Р. Дідула). 

д) Хіба розумно чинить той, хто, починаючи довгий шлях, в ході не дотри-

мується міри?  

12. Визначте, яке з речень складнопідрядне з підрядною допустовою 

частиною. 

а) Хай мовиться слово дзвінке, як ніколи, нам пісню співати у братньому колі 

(П. Усенко). 

б) Як будеш, земле, ти щасливою, то буду в щасті жить і я (П. Сингаївський). 

в) Хоч нашу правду не здолать нікому, за неї стій грудьми, на повен зріст (П. 

Ребро). 



г) Час стирає сходинки буднів, але він не владний над висотами подвигів (М. 

Подолян). 

д) Путь нелегка, та гордо і достойно її пройшов, іду і буду йти (М. Бажан). 

13. Вкажіть, у якому рядку допущено пунктуаційну помилку у 

безсполучниковому складному реченні. 

а) Бачу здалека: хвиля іскриста грає вільно по синьому морю (Леся Українка). 

б) З лісу шепче гілка, з жита — перепілка, з-за широкого лиману журиться 

сопілка (А. Малишко). 

в) Оглянувся, в порту вже кипить бій (О. Гончар). 

г) Вода все змиє, тільки злого слова — ніколи (Народна творчість). 

д) Спочатку попримовкали коники, тоді шелеснуло листя, потім знову запала 

тиша (Ю. Смолич). 

14. З'ясуйте, в якому складносурядному реченні на місці риски треба 

поставити тире? 

а) Небо вкрили дрібні білі хмарки / і сонце крізь їх білопінне мереживо світило 

тепло й лагідно.  

б) Тепер садок потонув у темряві / і широкі вікна будинку, ясно освітлені 

зсередини, ніби висіли на сутіні вечора (В. Собко). 

в) Дунув вітер понад ставом / і сліду не стало (Т. Шевченко). 

г) Незабаром там запалав вогонь, дрова були сухі / і в небо шугнуло малинове 

полум'я!.. (В. Малик). 

д) Сонце поволі спускалося за темний ліс / і з Дніпра війнуло вечірньою 

прохолодою (В. Малик). 

15. Вкажіть, у якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки 

публіцистичного стилю. 

а) Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-політична 

лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення пристрасний, 

оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів). 

б) Основна лексика — загальновживані слова, позбавлені емоційно-сти-

лістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в 



конкретно логічному значенні; вживання специфічної термінології, яка в 

інших стилях ніколи не використовується; вживання складних слів, утво-

рених у різний спосіб, абревіатур; вживання віддієслівних іменників, які 

нерідко є термінами; мовні штампи, прямий порядок слів. 

в) Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, тер-

міни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягається 

стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складових 

частин; речення, як правило, розповідні. 

г) Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми 

спілкування, риси індивідуалізації мовлення, вживання неповних речень, 

застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних колоритів 

мовлення, перемовляння. 

д) Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічна форма 

спілкування поряд з авторським текстом, риси індивідуалізації мовлення, 

широке застосування лексики художнього зображення, тропів, стилістичних 

фігур синтаксису, ремарки, коментар, зміщення часових і просторових 

понять. 

16. Словам якого рядка префікси надають книжного відтінку? 

а) Написати, дописати, прибігти, переглянути, відійти.      

б) Псевдонауковий, гіперінфляція, мікроорганізм, ультразвуковий, антитіло.      

в) Прибережний, вийти, докучати, заширокий, знедолений.      

г) Прадід, надхмарний, прийти, зачепити, поговорити.      

д) Анемія, позатекстовий, присісти, назбирати, придивитися. 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

ІX варіант 

1. У якому реченні присудок узгоджується з підметом у числі й особі? 



а) — Ви актор, товаришу, справжнісінький актор-витівник (М. Чабанівський).     

б) Я не просто спішу. Я спішу до мети! (Є. Летюк)     в) Сумління — річ 

тендітна і марна (Л. Костенко). 

г) Сили миру нездоланні (Н. Рибак).     д) Заплелися смуток і відрада у 

контрасти літа і зими.  

2. Знайдіть серед наведених речень спонукальне. 

а) Хто ж могутній забороне встати й нам од сна? (Г. Чупринка) 

б) А ми з тобою обминем торжища, де гендлярі вимахують пером (Л. Кос-

тенко). 

в) Тут на радощах Бертольдо всіх співців казав зібрати (Леся Українка). 

г) Боже, хай моє завтра стрімко летить, хай у щасті розгорне крилаї (Ю. 

Дмитренко) 

д) Тримаючи в руках скрипку, людина не здатна зробити погане (Г. Ско-

ворода). 

3. Укажіть, в якому реченні наявна невідокремлена обставина причини. 

а) Щедро жито сій, бо де життя — там має бути жито! (А. М'ястківський) 

б) Слова линяють лиш від позолоти, іржавіють від фальші та прикрас (В. 

Бичко). 

в) Обравши поетичне ремесло, зо дня у день безсилістю караюсь (І. Жиленко). 

г) На обличчі Інни Варламової усмішка з'явилася вже давно, тільки-но диктор 

оголосив результати.  

д) Але ніхто його не підтримав: не до сміху тут... (І. Цюпа) 

4. У якому реченні прямий додаток виражений іменником у родовому 

відмінку? 

а) Співали нам пісень дівчата (О. Новицький). 

б) Адам освоїв найновіший трактор (О. Пахльовська). 

в) Старший відчув на собі співчутливі погляди братів і обняв хлопців (П. 

Автомонов). 

г) Сестри і браття повні завзяття — в праці і пісні їх слава (Р. Братунь). 



д) Вітер верби нагинає, аж гілля ламає (Народна творчість). 

5. Вкажіть, яке з наведених речень є односкладним неозначено-особовим. 

а) Не гайся у добрі. Не обізлися в горі (Т. Севернюк). 

б) Всіх приймали, всіх вітали, всім уміли догодити. Тільки нашого поета пан 

забувся запросити.  

в) Матері не вмирають. Матері не сплять (Р. Лубківський). 

г) Даремно ходиш стежкою крутою, шукаючи загублених слідів... (Б. Лепкий) 

д) Не блукай по планетах і зорях. Повертайсь додому. Там твій батько (Г. 

Сковорода). 

6. Знайдіть означено-особове односкладне речення. 

а) У колективі нічиєї межі не переореш (Народна творчість). 

б) Не хвали мене в вічі, не гудь поза очі (Народна творчість). 

в) Ні, радості я більшої не знаю, як та, щоб із тобою, рідний краю, думками й 

серцем бути назавжди (В. Колодій). 

г) Напиши, чи приїдеш на літо... (Г. Севернюк) 

д) До Пушкіна йтимуть незарослою тропою, бесідуватимуть з ним і в музейній, 

і в дібровій тиші.  

7. Знайдіть речення, у якому допущено пунктуаційну помилку. 

а) І, мабуть, усі ми тоді почували себе молодими дивлячись на вічно молоду 

«Енеїду» і «Наталку Полтавку» (Б. Лепкий). 

б) О, щастя безмежне єднатися з бурею світу, топтати цю землю, рясни ми 

дощами политу...  

в) Ти дітям і правнукам мусиш віддати живуче коріння — свій батьківський 

рід, — тоді їх ніяким вітрам не зламати, ніякій негоді не стьмарити сни (Р. 

Братунь). 

г) Я у вечір забрів — пішки йшов із роботи, зачарований в шемріт і віддих 

полів (Л. Крупа). 

д) Ранній місяць, свіжий і дворогий, над головою в тебе зупинивсь (С. 

Галябарда). 



8. У якому рядку вставні компоненти мають значення авторства, джерела 

повідомлення? 

а) Звісна річ, певна річ, уявіть собі, повірте.       б) На превеликий жаль, скажімо, 

розумієш, уяви собі. 

в) На мою думку, з точки зору автора, як кажуть, по-моєму.       г) У всякому 

разі, певна річ, слово честі, будьте ласкаві.       д) Скажу відверто, як мені 

здається, як бачимо, треба сказати. 

9. Знайдіть складносурядне речення з наслідково-висновковими 

відношеннями. 

а) Ідуть часи, та материнські груди годують нам нащадків день за днем, а 

значить — старості у них не буде, а значить — ми ніколи не помрем (Ю. 

Дмитренко). 

б) Вночі небо належить всесвіту, а вдень — землі, розцвітає її барвами й живе 

її життям.  

в) Хоча б літ двадцять так прожити, а потім — ще сто двадцять літ (О. Під-

суха). 

г) Час зупинився, застиг, та ось краплини гойднулися невблаганно донизу, 

зникаючи одна по одній.  

д) Можливо, вся у тому й суть, що люди в даль гуртом ідуть, та кожен має 

власну путь здобутків і нестям (О Голованівський). 

10. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку? 

а) Хай в царство машинного дива йдемо, та житиме завжди поезія серця велика 

й безсмертна, як серце само (В. Соколов). 

б) Бачите, між тими, хто творить, і хто любить, є щось спільне (Я. Гримайло). 

в) З очей спадає смута темно-сива, і синій блиск у погляді бринить (М. Ткач). 

г) Він — людина, і ніщо людське йому не чуже (В. Буряк). 

д) Не заглядає сонце в темний льох, та «за» бере початок в кожнім «проти» (В. 

Бровченко). 

11. Яке з наведених речень має підрядну частину мети? 



а) Для того, щоб людина зненавиділа тебе, інколи досить лише полюбити її (3 

часопису). 

б) Для того ж не міркуй багато, друже, але дай мені руку і будьмо собі рідними 

братами...  

в) Так тихо, спокійно в зелених берегах, що хочеться сісти на човен й поплисти 

(М. Коцюбинський). 

г) Була такою темною ця ніч, немов всі зорі очі затулили (Т. Севернюк). 

д) Нема тії драбини, щоб до неба дістала (Народна творчість). 

12. На які типи поділяються складнопідрядні речення? 

а) З'ясувальні, означальні, обставинні (місця, часу, причини, мети, умови, 

допусту, способу дії, міри та ступеня, наслідку). 

б) Підметові, присудкові, з'ясувальні, обставинні (місця, часу, причини, мети, 

умови, допусту, способу дії, порівняльні, наслідку). 

в) Підметові, присудкові, додаткові, означальні, обставинні, супровідні. 

г) Додаткові, означальні, обставинні (місця, часу, причини, мети, допусту, 

умови, способу дії, міри та ступеня, порівняльні), супровідні. 

д) Підметові, присудкові, означальні, додаткові, супровідні. 

13. У якому реченні допущено помилку при відокремленні обставини? 

а) Незважаючи на ранню пору то в одному кінці, то в іншому зривалася пісня 

(О. Гончар). 

б) Між вуликами зеленіла трава, синіли сині дзвоники, показуючи свої ясні 

осередочки; під тином червоніла, ніби кров'яні краплі, червона смілка, ріс 

жовтий кущик дроку (І. Нечуй-Левицький). 

в) Нарешті, зібравшись з духом, він шугнув у текучий натовп, пішов, як голка 

в сіно (О. Гончар). 

г) Гілки дерева, підтримуючи склепіння крон, немов колони, тятися стрімко 

вгору, і тому здавалося, що йдеш безкраїм храмом (В. Шевчук). 

д) Розганяючи тумани, сонечко вставало (Б. Грінченко). 

14. Визначте, в якому реченні правильно розставлено розділові знаки при 

однорідних членах речення. 



а) Наша дума, наша пісня не вмре, не загине... От де, люди, наша слава, слава 

України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як 

Господа слово (Т. Шевченко). 

б) В тій великій книжці, що їй ім'я «Кобзар», клекоче ціле море горя народного, 

в ній — невільницький поклик до помсти, і порив до свободи, мудрий розум 

гуманіста і ніжна чарівна краса української пісні (О. Гончар). 

в) Кобзарі виспівували багатющу душу народну в думах у піснях, не давали їй 

вмерти... (В. Василаш). 

г) Мова існує у свідомості членів суспільства реалізується в процесах мов-

лення (В. Іванишин). 

д) Вдень не лише сонце — все небо, здавалось, палило дихало спекою (О. 

Гончар). 

15. У якому реченні допущено стилістичну помилку? 

а) Українська мова є одним з вирішальних чинників національної самобут-

ності українського народу (Із Закону «Про мови в Українській PCP»). 

б) В нашій мові — думки і мрії наших предків про волю і щастя, боротьба і 

звитяга, їхнє одвічне трудолюбство і мрійлива душа (Ю. Мушкетик). 

в) Мова наша живе, не дивлячись на заборони і переслідування на протязі 

століть (3 розмови). 

г) Українська література завжди розкривала красу рідного слова, відомого 

своєю винятковою співучістю, місткістю і гнучкістю (Із словника-

довідника). 

д) Державна мова — закріплена традицією або законодавством мова, ужи-

вання якої обов'язкове в органах державного управління (3 енциклопедії). 

16. У якому рядку всі словосполучення вживаються тільки в професійному 

мовленні? 

а) Брати слово, брати на себе відповідальність, брати кредит, брати до серця, 

брати зобов'язання. 

б) Мати на меті, мати намір, мати інтерес, мати рацію, мати сина.      в) 

Надавати підтримку, надавати допомогу, надавати інформацію, надавати 

ляпасів.     г) Обіймати посаду, впроваджувати у виробництво, відшкодовувати 

збитки, порядок денний, за вимогою керівництва.       д) Повідомляти про 



зарахування, підніматися східцями, поставити на ноги, працювати над книгою, 

лізти в очі. 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

X варіант 

1. У якому реченні присудок узгоджується з підметом у відмінку і числі? 

а) Стань просто мною. Я — тобою стану (О. Забужко). 

б) Любіть і боріться за щастя безкрає (В. Сосюра). 

в) Не хлопці — дубочки... В них очі — озера (Б. Мельничук). 

г)  Одні суть бджолами, а другі — трутнями (О. Кобилянська). 

д) Врочистих слів великий зміст звучати зараз буде (І. Гончаренко). 

2. У якому реченні іменна частина присудка виражена займенником? 

а) Я — рядовий лиш, я — солдат, розвідник тих, вже близьких, далей (Р. 

Братунь). 

б) Він був якийсь час депутатом райради (А. Головко). 

в) Я мов той Сізіф — несу камінь на гору, а він виривається і летить униз (М. 

Чабанівський). 

г) І я не я, і ти мені не ти (Л. Костенко). 

д) Я маю слово згоди від Касандри (Леся Українка). 

3. Визначте, в якому реченні додаток вжито при прислівнику. 

а) До сліз вражає доброта (Ю. Дмитренко). 

б) Там наодинці з дубами і кленами він заспокоївся (Ю. Смолич). 

в) Все так буденно й так високо. Жита колосяться, жита (Г. Світлична). 



г) Поруч в річку проміння-весла сонце кидало золоте (В. Соколов). 

д) Було партизану-хлопчині вісімнадцять — не більше — літ (В. Симоненко) 

4. Виберіть речення, в якому є обставина умови. 

а) Життя не кінчається смертю, якщо залишається сад (В. Терен). 

б) Коли озеро стає болотом — тяжко, а коли людина — то страшно (М. 

Стельмах). 

в) Якби не ти, у кого я б взяла для лету — крил, сміливості — для кроків? (Т. 

Севернюк) 

г) І в мороз не сковує нас крига, обрії наповнені теплом... (В. Бичко) 

д) Огляньмося! Чогось-таки ми варті, коли добро за нами вироста (В. 

Бровченко). 

5. Визначте безособове речення. 

а) Юрковичу не треба було нікуди поспішати (Д. Бедзик). 

б) Цвітуть яблуні. Сонце вже встало і золотить повітря (М. Коцюбинський). 

в) Роки не гасять почуття: у нім весна, у нім життя (Р. Братунь). 

г) Тік-так... тік-так... І в цьому вся трагічність (Л. Костенко). 

д) Глухий до музики? Є гірше. Як змалку ти глухий до вірша (В. Василашко). 

6. Серед наведених речень знайдіть узагальнено-особове. 

а) Як час ступає спроквола! (В. Стус) 

б) Й не забуть повік тепло материнського порога (К. Дрок). 

в) В садку сутеніє (Леся Українка). 

г) Щасти вам, діти! (Л. Дмитерко) 

д) Слухай кожного, але не з кожним говори (Народна творчість). 

7. У якому реченні дієприслівниковий зворот виконує функцію обставини 

мети? 

а) Послухавши Еней Охріма, укрившись на полу, ліг спать (І. Котляревський). 

б) Сторож, несучи снідання, стукнув дверима (Панас Мирний). 



в) Вчора, згадуючи Рай-город і Катрю, він був у полоні скорботних почуттів 

(Натан Рибак). 

г) Хвилюючись і все ще не отямившись, солдат розповідав про себе (О. 

Гончар). 

д) З одного місця переходили люди на друге, шукаючи волі (Панас Мирний). 

8. Яке значення передають вставні слова і словосполучення дивна справа, нічого 

гріха таїти, на щастя? 

а) Указують на послідовність викладу. 

б) Указують на джерело повідомлення. 

в) Виражають вірогідність повідомлюваного. 

г) Виражають почуття мовця. 

д) Указують на спосіб оформлення думок. 

9.  Визначте складносурядне речення з єднальними відношеннями. 

а) Щовечора наша хата гриміла і світилась піснями (Г. Тарасюк). 

б) Ще не висохла криниця у зеленому яру, — побіжу води напиться і для друзів 

наберу                        (І. Гончаренко). 

 

в) Розпечене повітря пашіло жаром і, здавалось, затаїло дух, не дихало: так 

було тихо                          (М. Коцюбинський). 

г) Сьогодні випав чорний сніг, а вчора жовтий дощ ішов (Ю. Дмитренко). 

д) Я ніби крапля в тому океані, й нема йому ні меж, ні дна (П. Сингаївський). 

10.  Серед наведених речень знайдіть складне безсполучникове. 

а) А вода у криниці солодша, ніж була, дзвінка, різдвяна, пахне грушами (В. 

Китайгородська). 

б) Оксана, поливаючи квітки, співає веснянки (Леся Українка). 

в) Печаль в очах — ознака українця — віками вгризлась в генетичний код (В. 

Лелек). 

г) Є мудра книжка — не жалій годин (В. Василашко). 



д) У долі, горем сповненій по вінця, зберіг у пісні душу мій народ (В. Лелек). 

11. Знайдіть складнопідрядне речення з підрядною з'ясувальною частиною. 

а) Не було дня, щоб я тобі не написав (М. Коцюбинський). 

б) Бажано, навіть потрібно, щоб між автором оригіналу і перекладачем була 

внутрішня спорідненість (М. Рильський). 

в) Скажіть мені: чи не знаєте, бува, Григорія Петровича Проценка? (Панас 

Мирний) 

г) Здається, ти й позаторік тут був та капості мені робив?.. (Л. Глібов) 

д) Сушилося сіно в покосах, — світ сіном, здавалось, пропах! (І. Нехода) 

12. Визначте складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною. 

а) Подумайте, яка цивілізація тут загинула, — вона гуде під ногами, воскре-

шаючи щем утрати, але й гордість за наших прапращурів (В. Коломієць). 

б) Сталева каска, очі карі, — такою, пісне, будь — моя! (В. Сосюра) 

в) Скільки оком, брате, глянеш, то й Верховина, та яка ж зелена, мила 

серденьку вона (П. Усенко). 

г) Він говорив про речі, повні жаху для мене, так просто й спокійно, як 

жайворонок кидав на поле пісню... (М. Коцюбинський) 

д) А що вже там казати про людину, яка сама собі господар і творець своєї долі 

(3 часопису). 

13. У якому реченні тире вжито між частинами складного безсполучникового 

речення? 

а) Життя прожити — не поле перейти (Народна творчість). 

б) Дорогоцінність багатства Карпат — букові ліси (І. Цюпа). 

в) О, це тонка річ — гумор... (П. Загребельний) 

г) Прислів'я і приказки — стислі крилаті вислови: в них сконцентровано 

житейську мудрість і філософію народу (3 журналу). 

д) Хочеш зробити добро — не відкладай його на той світ (Народна творчість). 

14. Укажіть, в якому реченні допущено пунктуаційну помилку. 



а) Народ сам скує собі долю, аби тільки не заважали (М. Коцюбинський). 

б) Посіє народ вчасно — вродить пшениця рясно (Народна творчість). 

в) Старі люди кажуть, два хитрих мудрого не переважать (Л. Глібов). 

г) Була то пісня лебедина, у звуках сльози всі злились (М. Чернявський). 

д) Дитяче довір'я до вчителя — це крапля чистої води на кінці троянди: треба 

так зрізати квітку, щоб не струсити краплю (В. Сухомлинський). 

15. Продовжте речення: «План виступу — це...». 

а) ...повний письмовий виклад змісту виступу. 

б) ...слова та звороти, що означають поняття та явища певної галузі знання. 

в) ...послідовність і взаємозв'язок тематичних частин виступу, зафіксованих у 

вигляді переліку ключових питань або суджень. 

г) ...узагальнювальні думки, які мають лаконічну, відточену мовну форму. 

д) ...висновкові положення. 

16. З'ясуйте різновид стилістичної помилки в реченні. 

      Перед випускниками стоїть дилема: куди піти вчитися? 

а) Невідповідність ужитих мовних засобів стилеві висловлення. 

б) Мовна недостатність. 

в) Нерозрізнення слів-паронімів. 

г) Порушення принципу милозвучності. 

д) Уживання росіянізмів (суржикових слів). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XІ варіант 

1. Знайдіть речення з простим підметом. 

а) Посеред ріки на синій лід, прикритий укривалом, прозорі леза променів 

упали, перетворили сніг на самоцвіт (Г. Калюжна).      

б) Складає вечір крила ген у полі, де ще тріпоче променів пучок (В. Марсюк).    

в) Хвиля теплого повітря вдарила мені з зали в лице (Ю. Смолич).    

г) Круг нас завихрилося море людей...     

д) За лісом виднілося мереживо дивовижних жовтавих нив (3 газети). 

2. На які типи поділяють речення за наявністю другорядних членів? 



а) Розповідні, питальні, спонукальні.       б) Односкладні, двоскладні.       в) 

Повні, неповні. 

г) Поширені, непоширені.        д) Прості, складні. 

3.  У якому реченні інфінітив виконує функцію додатка? 

а) Змалку треба шанувати рідну мову, навчаючись від батька й матері, від 

дідуся й бабусі отого мовного багатства (І. Цюпа).      б) Хто навчив нас 

звеличить у кожній людині Людину, виміряти трудом кожен крок до ясної 

мети? (В. Бровченко).      в) Умій відчувати серце матері, умій бачити в її очах 

ласку і спокій, щастя і радість, тривогу і бентегу, розгубленість і прикрість 

(В. Сухомлинський). 

г) А  люди — володарі степу, задумали виростить сад (В. Терен).      д) Хіба 

забути юності квартали, де кожен камінь чув твою ходу, і щедро в час 

ранковий дарували свій аромат акації в меду (К. Дрок). 

4. Виберіть речення, в якому неозначена форма дієслова виконує функцію 

обставини мети. 

а) Як сонячно на світі треба жить, щоб честь (не просто право!) заслужить — 

цей хліб, що зріс на бойовищі, їсти (Н. Тихий).        

б) Запропонували подати план роботи Павлиської школи, з тим щоб згодом 

опублікувати його в пресі.  

в) Нам угору йти в шуканні суті, а не скніти в теплому кублі, щоб не бути, щоб 

лишень не бути зайвими людьми на цій землі (О. Сенатович). 

г) Кухар набрав води в ночви і поніс до кухарського куреня готувать вечерю 

(І. Нечуй-Левицький). 

д) Нам думати про новий урожай, щоб стала в ріст пшениця, як Дунай (Д. 

Павличко). 

5. Знайдіть неозначено-особове односкладне речення. 

а) Наші їдуть, ваші йдуть, наші ваших підвезуть (Народна творчість). 

б) О матері, в своїх дітей вдихніть безцінний скарб — любов до Батьківщини 

(Л. Скирда). 

в) Звуть Українкою тебе в нас, вишне, — вишневим сонцем світишся мені (В. 

Василашко). 



г) Прогаяне в дитинстві ніколи не відшкодувати в юності, і тим більше н 

зрілому віці.  

д) Земля Вітчизни, квітни і живи! (Л. Костенко) 

6. Визначте, у якому безособовому реченні головний член виражений 

безособовим дієсловом. 

а) Гарно тут, безтривожно (О. Гончар).     б) В хаті стало тихо.     в) У хаті все 

темнішало та темнішало. 

г) Вже ледь світало (Л. Костенко).          д) Світає світ в терновому галуззі (Л. 

Костенко). 

7. Укажіть, яке значення має відокремлений зворот у реченні. 

Ви здійснюєте волю Батьківщини, все відкиньте, все забудьте, крім неї, крім 

обов'язку (О. Гончар). 

а) Включення.     б) Заміщення.     в) Пояснення.     г) Приєднання.     д) Винятку. 

8. Знайдіть речення, в якому допущено пунктуаційну помилку. 

а) Широкий, Дніпре, мій, з тобою ми в розлуці (А. Малишко). 

б) Повний сили, зваги і надій, світлим скарбом щастя володій! (Л. Перво-

майський) 

в) Здрастуй, сонце, і здрастуй, вітре! Здрастуй, свіжосте нив! (В. Симоненко) 

г) Ще великий Микола Гоголь, наш славний земляк, захоплено говорив про 

мову нашого народу.   

д) Був шляхетного роду, про це промовляли одежа та зброя, золотий пояс та 

срібні остроги.   

9.  Якими сполучними засобами пов'язуються складносурядні речення з 

протиставними відношеннями? 

а) Але, але все-таки, та (в значенні але), однак.      

б) А зате, і зате, але проте, і тому, і тільки, і лише, і разом з тим, і все одно.       

в) Лиш, і теж, і тільки, і на додаток, і крім того, однак, проте, зате, та, та й.  

г) Або, чи, то, і лише, і, а, але, і все-таки, і отже, а значить, а все-таки.      

д) До того, а тільки, і тому, і все-таки, але зате, не тільки — а й. 



10. Серед наведених речень вкажіть єднальне складносурядне з відношеннями 

часової послідовності подій. 

а) Стій, людино! Ось твій світ, вічний і прекрасний, і ти в ньому живеш ко-

ротку свою мить.  

б) Тим часом сонце викотилось, як розжарена куля, і воду в ставу закрасило 

золотом і кров'ю.    

в) Все залишається у Часі, кипить в космічному котлі, і кожна мить, як срібна 

чаша, до вуст підноситься мені (Г. Калюжна). 

г) Час летів, немов на крилах, і, мов сон, життя минало (Леся Українка). 

д) Вже одспівали по дорогах гарби швидким жнивам мелодії свої, і осені такі 

спокійні фарби ось-ось овіють небо і гаї... (Є. Плужник) 

11. Серед наведених речень знайдіть складнопідрядне речення з підрядною 

частиною мети. 

а) ...В ім'я майбутнього ми не можемо, не маємо права забувати минулого (3 

часопису). 

б) Прагнучи пізнати безконечне, наука сама кінця не має (Д. Менделєєв). 

в) Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці (М. Ко-

цюбинський). 

г) Особливою моєю турботою було те, щоб серце дитяче не огрублялось, не 

озлоблювалось, не робилось холодним, байдужим і жорстоким (В. Су-

хомлинський). 

д) Як учитель і вихователь я прагнув до того, щоб перекласти в юні серця 

моральні цінності, створені і завойовані людством протягом багатьох століть 

(В. Сухомлинський). 

12. Укажіть складнопідрядне речення з підрядною часовою частиною. 

а) Тим часом зірветься з досади якесь образливе слово, про що потім жалкуєш 

(3 часопису). 

б) Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна (Леся Українка). 

в) Ще не вмерла Україна, і слава, і воля, ще нам, браття молодії, усміхнеться 

доля (П. Чубинський). 



г) Навіть тоді, як людина згорить, совість людини продовжує жить (М. 

Вінграновський). 

д) На весну кінчає вечірній інститут — інженером буде (О. Копиленко). 

13. Визначте, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку. 

а) Людині суджено не рухатись по колу (це, зрештою, й гаразд) (М. Риль-

ський).      

б) Осідає чорна ніч білим снігом на хати. Осідає — дивна річ — білизна із 

чорноти (Д. Павличко).      

в) Може справа, яку розпочну сьогодні, для когось теж стане традицією (М. 

Олійник).      

г) Як на моє розуміння, то нині — час товариства, нововведень (М. Олійник).      

д) Ніхто не може світа пережити (Народна творчість). 

14. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку при однорідних членах? 

а) Враз все зайве позникало: Обслуга, авто, літники... І гори гримнули хоралом, 

І був короткий стиск руки (Є. Маланюк).     б) У неї було все: багатство і 

дивовижна врода (Б. Лепкий).     в) Дикі гіллясті вишні, висока трава по 

підгір'ю навпереміш із квітами раннього літа, все в цім краю таке соковите, 

таке зелене (О. Гончар).   г) Ніхто вже не пізнав би їх: ні батьки, ні матері, ані 

дружини (О. Довженко).  

д) Даль, і гай, і темні кручі відбились в лагідній воді (Є. Маланюк). 

15. Вкажіть, у якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки наукового 

стилю. 

а) Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-політична 

лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення пристрасний, 

оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів). 

б) Основна лексика — загальновживані слова, позбавлені емоційно-сти-

лістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в 

конкретно логічному значенні; вживання специфічної термінології, яка в 

інших стилях ніколи не використовується; вживання складних слів, утво-

рених у різний спосіб, абревіатур; вживання віддієслівних іменників, які 

нерідко є термінами, мовні штампи, прямий порядок слів. 



в) Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, тер-

міни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягається 

стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складових 

частин; речення, як правило, розповідні. 

г) Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми 

спілкування, риси індивідуалізації мовлення, вживання неповних речень, 

застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних колоритів 

мовлення, перемовляння. 

д) Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічна форма 

спілкування поряд з авторським текстом, риси індивідуалізації мовлення, 

широке застосування лексики художнього зображення, тропів, стилістичних 

фігур синтаксису, ремарки, коментар, зміщення часових і просторових 

понять. 

16. Яке речення побудоване неправильно? 

а) Починаючи з часів Ярослава, Софія Київська стає важливим культурним 

центром східнослов'янської держави (3 журналу).           б) Зробивши зло, не 

жди добра (Народна творчість). 

в) Піднімаючись над обрієм, сонце дарує нові й Нові світлокольорові щедроти 

(3 учнівського твору). 

г) Можна приготувати суп інакше, перед варінням горох трохи прожаривши в 

духовці і потовкши в ступці (3 календаря).        д) Під'їжджаючи до міста, нас 

застала ніч (3 розмови). 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XIІ варіант 

1. У якому реченні присудок узгоджується з підметом у числі? 



а) Пісня і праця — великі дві сили (І. Франко). 

б) Дні погожі та безхмарні налилися цвітом (А. Малишко). 

в) Очі моєї мови — карі вогні досвітні (В. Бичко). 

г) Життя — не дим і не омана (В. Сосюра). 

д) Діти як квіти: поливай, то ростимуть (Народна творчість). 

2.  Вкажіть, у якому реченні підмет і присудок виражені інфінітивом. 

а) Яке глибоке щастя — жить, буть гідним імені людини, народу й людськості 

служить (М.Рильський). 

б) Як важко все життя до себе йти. Дивитись в небо, чашею пролите, — 

спинятися, наводити мости і за собою зразу ж їх палити (Л. Первомайський). 

в) Написати добру пісню — щастя для поета і для музиканта (Д. Павличко). 

г) Трактором орати — не лопатою копати (Народна творчість). 

д) Дружити — значить бути старанним учнем у школі вимогливості (В. 

Сухомлинський). 

3. У якому реченні неузгоджене означення виражене прислівником? 

а) Свіча ніколи рівно не горить (Т. Севернюк). 

б) Гори на тлі передзахідного сонця — продовжена мить тривання (Б. Криса). 

в) Карлос вибрав шлях направо, Гвідо вибрав шлях наліво (Леся Українка).  

г) Тут озвався отой сивочолий чоловік (В. Симоненко).  

д) Смерекова хата — батьківський поріг. Смерекова хата на крутій горі (М. 

Бакай). 

4. Укажіть, у якому реченні наявна прикладка. 

а) Щастя ніколи не стане жар-птицею, що роняє перо золоте із хвоста (Є. 

Летюк). 

б) Заросли окопи терном-полинами... (П. Палій) 

в) А по краю-небокраю сходять ранки (П. Усенко). 

г) Дивлюсь на ці маленькі ручки і слухаю цей щебет-спів (В. Сосюра). 



д) Я мріять буду, як мріють ранками ліси, коли салютами-громами гуркоче 

небо навесні                     (В. Симоненко). 

5. Виберіть безособове речення. 

а) — Ви на диво здібний до мов. Вам би не нігілістом, а лінгвістом бути (М. 

Олійник). 

б) Не звикай утертими стежками йти за другим сліпо, як у дим (І. Франко). 

в) Поїхати — однаково, що вмерти (П. Загребельний). 

г) Здоровенькі будьмо та себе не гудьмо! (Народна творчість) 

д) За здоров'я того, хто любить кого! (Народна творчість) 

6. Знайдіть означено-особове односкладне речення. 

а) О слово! Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань (О. Олесь). 

б) Як же так убого ви живете, Чом так занепали ви, скажіть, щоб у дні кос-

мічної ракети солов'я не в силі зрозуміть! (М. Рильський) 

в) В житті найвище треба вміти — у серці зберегти вогонь (В. 

Китайгородська). 

г) О земле-мати! В сонячній добі вітаю я пробудження в тобі (Т. Коломієць). 

д) Тільки в праці невтомній крилатим стаєш (В. Сосюра). 

7. Виберіть речення із звертанням. 

а) Хто ти, мрія чи сон? (Леся Українка) 

б) Слово! Як воно потрібне дитині кожної хвилини — і тоді, коли вона вті-

шається радощами життя, і тоді, коли її серце стискає сум (І. Цюпа). 

в) Мріє, наче сніг здалека, ночі літньої блакить (Д. Павличко). 

г) Чуття, і бажання, й надії! Живи і надійся на них (А. Малишко). 

д) Гей, юнаки, гей, молодість світу, доля планети у ваших руках (І. Нехода). 

8. Визначте речення з уточнюючою відокремленою обставиною. 

а) Терпи, терпи, — терпець тебе шліфує, сталить твій дух — отож терпи, терпи 

(В. Стус). 

б) Ви запевняли, що я забуду і ті хвилини, і ті слова (Т. Севернюк). 



в) Бачили наших гостей і в трудових колективах, і на будовах (3 газети). 

г) Рано, разом з сонцем, прокинулась і Харитя (М. Коцюбинський). 

д) Раптом він як засміється, та так щиро, так щиро, що аж мені смішно стало 

(М. Ткач). 

9. У якому складносурядному реченні неправильно розставлено розділові 

знаки? Обґрунтуйте свою відповідь. 

а) Минуть роки, і на нові орбіти народи стануть в думах і бутті (О. Довгий). 

б) Рипнуть двері — і душа заб'ється (Т. Севернюк). 

в) Може ти й великий мудрець, може й справді для інших взірець, та не смій 

зневажати людей, і заради найвищих ідей (П. Сингаївський). 

г) Жовтневим полум'ям горять сади вишневі, немов зоря зійшла і не згаса, уже 

в загірні далі полудневі занесли літо крила журавлеві, та в жовтня є своє 

тепло й краса (П. Дорошко). 

д) І згорають дні, як стрічі, і димлять вітри розлуки (Т. Севернюк). 

10. Вкажіть, яке речення є складносурядним із зіставними відношеннями. 

а) Хвилина — це наче і мало, а подумаєш — багато (Натан Рибак). 

б) Шахтар в забої вугіль добува, а ратай пестить ниву розмаїту (Д. Луценко). 

в) Сучасний учень той, хто не копіює, а продовжує свого вчителя (3 журналу). 

г) Вийду: а обрій — шипшинний, гляну: а небо — як ти (В. Сосюра). 

д) А жайвір щебече, а сивий будяк посихає, а жито, як рута, як смута, зеленим 

вуском колихає.  

11. У якому рядку правильно названо засоби зв'язку підрядної частини з 

головною у складнопідрядному реченні причини? 

а) Оскільки, тому що, через те що, бо, у зв'язку з тим що, завдяки тому що, 

адже. 

б) Бо, для того щоб, через те що, тому що, тим що, завдяки тому що, позаяк. 

в) Тому що, тим що, через те що, дарма що, завдяки тому що, оскільки, бо. 

г) Через те що, бо, тому що, так що, якщо, тим що, внаслідок того що. 



д) Завдяки тому що, у зв'язку з тим що, тому що, всупереч тому що, бо, адже, 

позаяк. 

12. Визначте, яке складнопідрядне з'ясувальне речення має питальну підрядну 

частину. 

а) То сльози радості — хто теє скаже? То сльози смутку — хто те розгада? (М. 

Рильський) 

б) Хотів би я знати, про що той струмочок у мріях своїх гомонить між травою? 

(П. Тичина) 

в) Ось ви вже підлітки, діти, що чекає вас попереду? (В. Сухомлинський) 

г) Сумні очі дитини — що може бути важче в складному процесі виховання? 

(В. Сухомлинський) 

д) ...Харитя згадала і хвору маму, і чого прийшла (М. Коцюбинський). 

13. З'ясуйте, в якому реченні допущено пунктуаційну помилку. 

а) Коли в огонь живої мови чуття святого надаси, ти станеш лицарем краси (М. 

Вороний). 

б) Якщо палко і щиро кохаєш ти убогий і рідний свій люд, то любов може гори 

звернуть.  

в) А, якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї всю свою душу, то щастя 

само вас знайде  

г) Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя (Т. Шевченко). 

д) Коли б був я сокіл вільний, я б летів назустріч сонцю (О. Олесь). 

14. Вкажіть, у якому реченні допущено помилку при відокремленні прикладки. 

а) Далеко за синім морем на чужій чужині гинули вони, безталанні шукачі 

щастя (І. Цюпа). 

б) Мати її, родом туркменка, зовсім не була схожа на казашок Приуралля (3. 

Тулуб). 

в) Ходить вечір, мрійний мій веселик, по Дніпровій сивій ковилі (А. 

Малишко). 

г) Володар таємниць художнього слова, він знав і таємниці музики (Ю. 

Мартич). 



д) Він був відомий, як людина широких мистецьких смаків — меценат театру, 

колекціонер шедеврів малярства, аматор музики (Ю. Смолич). 

15. Продовжте речення: «Основні думки виступу потрібно повторювати...». 

а)...завжди тими самими словами. 

б) ...щоразу варіюючи їхнє мовне оформлення. 

в) ...пропонуючи слухачам їх записати. 

г) ...пропонуючи слухачам повторити їх хором. 

д) ...тільки один раз. 

16. Із якою стилістичною метою вжито виділені в реченні застарілі слова? 

В княжому дворі за високим гостроколом на найвищому пагорбі теж в усі боки 

бігали челядники — з терема до клітей, і знову до терема, й до медуші, й до 

скітниці, й до стаєнь та обори (І. Білик). 

а) Як засіб словесної гри (каламбур). 

б) Для відтворення історичного колориту. 

в) Для іронічно-інтимного доброзичливого колориту. 

г) Як засіб створення гумористичних, іронічних ефектів. 

д) Для надання мовленню урочистого, піднесеного забарвлення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XIIІ варіант 

1. Як поділяються речення залежно від наявності чи відсутності структурно 

обов'язкових членів речення? 

а) Поширені, непоширені. 

б) Двоскладні, односкладні. 

в) Сполучникові, безсполучникові. 

г) Повні, неповні. 

д) Прості, складні, ускладнені. 

2. У якому реченні присудок узгоджується з підметом лише у відмінку? 

а) Київські кручі — фортеці зелені (Л. Дмитерко). 

б) Поле — що безкрає море (Панас Мирний). 

в) Знаки минулого — літопис землі (М. Чабанівський). 

г) Промені як вії сонячних очей! (П. Тичина) 

д) Була вже ніч. Осяяні місячним світлом дерева стояли в цвіту, як наречені 

(О. Довженко). 

3. Визначте, у якому реченні наявна обставина часу. 

а) Акації стояли саме в цвіту, заквітчані безліччю білих китиць (І. Нечуй-

Левицький). 

б) Мій рідний краю, доки житиму, вславлятиму твої поля (Л. Рубан). 

в) Жити я хочу сто літ, і радість не змірять мою, що я народився на світ у цім 

неповторнім краю.         

г) Скільки літ пролетіло... (М. Сингаївський) 



д) Люди, в радості, в горі ми так потрібні одне одному... (М. Томенко) 

4. У якому з наведених речень сполучення «з + орудний відмінок» виконує 

функцію означення? 

а) Мова — одна з основних ознак нації (3 часопису). 

б) Черниш ніколи й не думав, що він так спокійно сприйме першу зустріч з 

ворогом лице в лице.  

в) Сірі, глибоко запалі очі майора раз у раз звертались до Черниша, уважно 

оглядаючи його чорний, з полиском, курсантський йоржик (О. Гончар). 

г) Діти, теж зупинившись, з радісною гордістю дивились на офіцерів (О. 

Гончар). 

д) Скульптор стежив за нею з нещадною зухвалістю митця (О. Гончар). 

5. Яке з наведених речень є односкладним означено-особовим? 

а) Не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити роздор! (І. Франко) 

б) Най пропаде незгоди проклята мара! Під Украйни єднаймось прапор! (І. 

Франко) 

в) Погасло літо. Морозець розцвів (Т. Севернюк). 

г) В очах незрячих не було печалі. Чого ж так серце жалем пройняло? (Т. 

Севернюк) 

д) Що тільки дам тобі я на чужині замість веселощів рідного краю? (Леся 

Українка) 

6. Визначте узагальнено-особове односкладне речення. 

а) Спокою мені не треба. Хай часом і важко йти, — лиш знати б, що ждуть на 

тебе, що людям потрібний ти (В. Колодій). 

б) Стоїш високо — не будь гордим, стоїш низько — не гнися (Народна 

творчість). 

в) Говори, говори, моя мила: твоя мова — співучий струмок (П. Тичина). 

г) Гей, летім у світ орлиним летом. Буйна юність, грай із наших віч! (А. 

Волощак) 

д) Навчи мене праведно жить — не за чинш... (Б. Олійник) 



7. Укажіть засіб вираження звертання в реченні. 

Народе мій, ясна любове. Ти волю лиш яви свою — поклич, — а серце вже 

готове за тебе згинути в бою! (Д. Павличко) 

а) Клична форма. Іменник у кличній формі. 

б) Називний відмінок. Іменник у називному відмінку. 

в) Стійке словосполучення. 

г) Займенник у називному відмінку. 

д) Субстантивована частина мови у називному відмінку. 

8. У якому реченні дієприслівниковий зворот виконує функцію обставини 

допусту? 

а) Сніг іде і, сяйво розсіваючи бліде, зволожує афіші і обличчя (І. Жиленко). 

б) Путівцем, піднімаючи хмари пилюки, сунули машини з зерном (І. Лагоза). 

в) Увійшовши в дім Верби, Олена опинилася на порозі великої кімнати (О. 

Бойченко). 

г) Добре знаючи ваше непевне становище, я спішу зі своїм листом (М. 

Хвильовий). 

д) До Відня Філько все ж виїхав, маючи в кишені всього-на-всього двісті 

доларів (І. Вільде). 

9. Яке з наведених речень є складним безсполучниковим? 

а) Надія, наче місяць уповні, проллється вдушу крізь відкриті очі... (В. Лелек) 

б) Пташка радіє весні, а дитя — матері (Народна творчість). 

в) Життя — це такий товар, що на ярмарку за найгрубіші гроші не купиш (Є. 

Гуцало). 

г) Усміхаюсь до тебе мріями, ми з тобою не маєм слів (Ю. Дмитренко). 

д) Часом присниться синій барвінок, сивий полин, сум чебрецевий, озеро в 

лісі, тихий зарінок (я не крицевий) (В. Стус). 

10. Визначте і проаналізуйте складносурядне речення з протиставними 

відношеннями. 



а) Кожна птиця має свій голос, кожне поле має свій колос, кожна справа — 

свої почини, кожна казка    — свої причини (Л. Костенко). 

б) Зазнали ми тоді гіркої втрати... Багато сліз сама я пролила, зате тепер 

навчилась шанувати любов і мир родинного житла... (І. Кочерга) 

в) Наснилася радість, торкнулась чола, і я телефон Ваш набрала (Т. Севернюк). 

г) Пожадливого гроші розпалюють, а не насичують (Народна творчість). 

д) З високих круч луна орлиний клекіт, лиш тихі води все стоять мовчазно 

(Леся Українка). 

11. У якому рядку правильно названо засоби зв'язку у складнопідрядному 

реченні з підрядною часовою частиною? 

а) Як тільки, відколи, поки, після того як, доки, допоки. 

б) Коли, як, якщо, в той час як, тим часом як, перед тим як. 

в) Поки, доки, коли, що, щоб, після того як. 

г) Відколи, в той час як, якби, коли, допоки, перед тим як. 

д) Коли, як тільки, коли б, хоч, після того як, тоді як. 

12. Укажіть, яке з речень є складним із підрядною наслідковою частиною. 

а) Нам ніколи не було легко й просто — тим більше навчилися ми цінувати все 

досягнуте.  

б) Заспіваю чи заграю — з гір покотиться луна (М. Ткач). 

в) Сніг блищав, аж очі боліли глянути на нього (М. Коцюбинський). 

г) Зима цього року видалась малосніжною і чимало озимих вимерзло, так що 

окремі площі довелося пересівати (3 газети). 

д) Дочка моя працює в цегельні, так вона брала у вас ту книжечку й читала 

вдома уголос... (В. Собко) 

13. У якому реченні на місці риски треба поставити двокрапку? 

а) Ось послухай / десь за гаєм соловей заплакав враз (О. Олесь). 

б) Струмки полощуть срібло тиші / в росі купається трава (Б.-І. Антонин). 

в) Зійде сонце / утру сльози, ніхто й не побачить (Т. Шевченко). 



г) Сонце впало / на сизу хмару / обрій полум'ям запалав... (В. Симоненко) 

д) Куди не глянь / просто й ясно всюди... (М. Старицький) 

14. З'ясуйте, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку при прямій 

мові. 

а) Тихо-тихесенько я промовляла: «Сон літньої ночі! Мені тебе жаль!» (Леся 

Українка). 

б)  «Здоров був, любий!» — жінка говорила, а в голосі її сльоза бриніла (Леся 

Українка). 

в) Раптом зброя заблищала, і гукнуло військо хором: «Ми готові йти до бою! 

Краще смерть, ніж вічний сором!» (Леся Українка). 

г) «Ні, не треба, мій таточку, не треба, Ярино — Степан каже. — Я загинув, 

навіки загинув».  

д) А голос твій бринить, співа з журбою: «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» 

(Леся Українка). 

15. Продовжте визначення: «Норма літературної мови — це...». 

а) ...міра, розмір чого-небудь. 

б) ...порядок, стан, вигляд. 

в) ...сукупність мовних засобів. 

г) ...порція, пайок чогось. 

д) ...кількість когось, чогось. 

16. У якому реченні виділені слова надають мовленню урочистого, 

піднесеного забарвлення? 

а) Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови 

в усіх сферах суспільного життя на всій території України (Конституція 

України). 

б) Україна — одна з найбільших країн Європи, яка за чисельністю населення 

посідає шосте місце на континенті (3 підручника). 

в) Хай Господь посилає нам мудрості й сили і хранить Україну нині, прісно й 

вовік (В. Крищенко). 



г) Мова — це самобутня система звукових знаків, основа духотворчого життя 

етносу, нації, людства. д) Стан мови, її здоров'я визначаються рівнем мовної 

культури суспільства на певному етапі його життя (Із словника-довідника). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XІV варіант 

1. У якому реченні іменна частина присудка виражена дієприкметником? 

а) Небо чисте, фіолетово-біле, по ньому гуляють золоті зблиски не поть-

мареного хмарами сонця.        

б) Ніч була морозяна, і чорна земля під ногами лунко дзвеніла (Ю. Смолич). 

в) А небо чисте, і темне, і запашне, немов з фіалок (Ю. Смолич). 

г) День мав бути хмарний, прохолодний (Ю. Смолич). 

д) Повітря було насичене вологою, терпкими запахами оживаючого коріння і 

молодого листя.            

2. Як поділяють присудки? 

а) На прості і складні. 

б) На дієслівні і прості. 

в) На іменні і прості. 



г) На прості і складені, дієслівні та іменні. 

д) На прості і ускладнені. 

3. Виберіть речення з обставиною способу дії (порівняння), вираженою 

іменником в орудному відмінку. 

а) Озвався співом день грядущий (Т. Севернюк). 

б) Таким вічно діючим вулканом уявляється мені Лев Толстой, його 

благородна безсмертна творчість. в) Те, що Сагайді здавалося простим і 

зрозумілим, для нього було гарячим суцільним клубком суперечливих 

почуттів (О. Гончар). 

г) Ми зустрілись у полі широкім, де гула моторами весна (М. Гірник). 

д) Людські думки, покинувши домівки, шугають невидимими птахами (К. 

Міщенко). 

4. У якому реченні додаток виражено неозначеною формою дієслова? 

а) Нас не зламати, не збороти, гримить звичайним кроком путь... (В. Сосюра) 

б) Боярине, прошу зажити з нами хліба-солі (Леся Українка). 

в) Нікому не зламать крицеві наші крила (В. Сосюра). 

г) Спади мені дощем на груди, пустелю-душу ороси — я стану жить (В. 

Симоненко). 

д) Будуть тебе кликать у сади зелені хлопців чорночубих диво-наречені (В. 

Симоненко). 

5. Знайдіть безособове речення, головний член якого виражений особовим 

дієсловом, вжитим у безособовому значенні. 

а) Смеркалося (М. Коцюбинський). 

б) На Україні світає (Н. Рибак). 

в) Та не судилось бути нам у парі... (О. Підсуха) 

г) Пахне сосною, пахне м'ятою, житнім хлібом і бджолами (М. Гірник). 

д) Уже веснить, уже весніє, уже весняний вітер віє (Д. Павличко). 

6. Визначте неозначено-особове односкладне речення. 



а) Ти вже йдеш. Дорога в гори. Опадає м'яти лист. Скрипка. Вітер. Осокори. 

Ще повернешся колись? б) Вуглем полотна не білять (Народна творчість). 

в) День і ніч матері в узголів'ях стоять над нашим сумлінням, над мислями й 

долями, над тривогами нашими, нашими болями (Р. Лубківський). 

г) Мовчи. Послухай, як говорять: мовою днів — трави. Мовою років — дерева. 

Мовою віків — гори.  

д) — Мене били і називали злодієм (Р. Іваничук). 

7. Знайдіть речення з однорідними обставинами. 

а) Завтра я буду далі і далі від полів цих... (А. Малишко). 

б) Хлопчина... відповідав цивільним зі спокоєм, з гідністю і дотепністю бу-

валого солдата (О. Гончар). 

в) В садах України весною про щастя дзвенять солов'ї (В. Симоненко). 

г) Є в коханні і будні, і свята... (В. Симоненко). 

д) І добре Хариті на ниві, і страшно (М. Коцюбинський). 

8. Укажіть речення з уточнюючою відокремленою прикладкою. 

а) Дружба — безмежна, як море (М. Рильський). 

б) Люди — солдати, матроси, цивільні — потоком вливалися в одні двері... 

(Ю. Смолич) 

в) То хліб. Домашній добрий хліб. Хмільний. Гарячий. Щойно з печі (В. 

Грабовський). 

г) Земля оновлена! І люди не ті, що ти, Тарасе, знав... (І. Гончаренко) 

д) Дивлюсь на квітучу яблуньку, а бачу сухі дерева (Г. Іарасюк). 

9. У якому складносурядному реченні неправильно розставлено розділові 

знаки? 

а) І знов земля кипить у боротьбі, і знову я належу не собі (Л. Костенко). 

б) Новітня думка — це подія теж, та думку народити лиш замало. Отож, якщо 

вже сієш, то простеж: чи не на камінь зернятко упало? (П. Сингаївський) 

в) Хай сміється всім блакить і звитязький спів дзвенить! (Б. Грінченко) 



г) Бідні грунти, безплідний камінь та навіть із цього безживного каменю праця 

ваших людей добуває золоті плоди життя (О. Гончар). 

д) Тоді всі помітили, що у вікні сліпучо сяє весняне сонце, що на тополях 

розбруньковують сережки цвіту і що та незбагненна сила життя невичерпна 

і прекрасна... (Р. Іванченко) 

10. Визначте складносурядне речення з єднальними відношеннями 

(одночасності). 

а) Тепла хвиля підкотилася Данилу до серця, і гарно стало йому з оцим старим 

вітряком, з мельником у ньому, з людьми (М. Стельмах). 

б) І раптом темінь неба осяяв яскравий спалах, і над землею загуркотів перший 

грім (Я. Гримайло). 

в) Місяць сипав на землю холодне сріблясте проміння, і від того світла роса на 

густій пониклій ковилі переливалася і ряхтіла (В. Малик). 

г) Все мені дзюрчать швидкі холодні хвилі, і все мені завод невпинно цокотить, 

і вороток скрипить про дні минулі милі... (В. Сосюра). 

д) Сонце повільно котилося у високому небі, і його жаркі промені безжально 

палили поріділий степ.  

11. Знайдіть серед наведених речень складне з підрядною частиною умови. 

а) Чи Україні ти син, її вірна опора, коли отчих сивин не помітив у горі? (В. 

Василашко). 

б) Якби мені знову колишняя сила, якби мені гуки міцнії... (Леся Українка). 

в) Навчай інших — сам навчишся (Народна творчість). 

г) Стану я, гляну я — скрізь весна запашна, квітами, перлами закосичена (П. 

Тичина). 

д) Павло Гречаний всю зиму не злазив із печі, хіба щоб води принести та дров 

нарубати.  

12. Виберіть складнопідрядне речення з означальною підрядною частиною. 

а) Усі матері чимось схожі, як і їхні долі, вічні турботи про дітей своїх, якими 

б вони не були — дорослими чи малими, героями чи звичайними людьми (3 

часопису). 



б) З самого початку думай, який буде кінець (Народна творчість). 

в) Шматка землі немає під ногами, в яку б ще міг упертися Антей (Л. Кос-

тенко). 

г) Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати (Л. Костенко). 

д) Душа — мов ніч, розшарпана вітрами (О. Пахльовська). 

13. Укажіть, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку. 

а) Не вірилося, що покидає назавжди рідні місця, що йде звідси і вже ніколи 

не повернеться.   

б) Верхів'я дерев так тісно спліталися над нею, що сонячні промені не досягли 

землі і внизу стояли прохолодні зеленкуваті сутінки (В. Малик). 

в) Сімнадцять літ — це той час, коли журба не в силі надовго оселитися в серці, 

і воно сповнилося нестримною жадобою до життя, щастя, радощів (В. 

Малик). 

г) І навіть весною, коли знову терпко запахло бруньками, і між пружним 

гіллям радісно ґвалтували горобині зграї, серце її все ще відчувало холодні 

вітровії осені (В. Іванченко). 

д) Алі здалося, що ті очі пірнули в його серце і він поніс їх з собою (М. Ко-

цюбинський). 

14. У якому безсполучниковому реченні на місці риски треба поставити тире? 

а) Обернувся / місто на обрії стояло в бузковому серпанку (Є. Гуцало). 

б) Я знаю / час, немов хлоп'я збитошне, камінчик затиснув у кулаці (Д. Пав-

личко). 

в) Буде правда / прийде й віра (М. Стельмах). 

г) Дивлюсь я на небо та й думку гадаю / чому я не сокіл, чому не літаю? (М. 

Петренко) 

д) Се вже не раз бувало / я на чужину йшла шукать надій (Леся Українка). 

15. У якому рядку допущено помилку у відмінковій формі імені й прізвища? 

а) Олександра Ємця, Сергієві Волощуку, Ірині Семків, Василем Ілащуком. 

б) Вірі Бойчук, Павлом Бойчуком, Ігорем Стецем, Марією Явір. 



в) Дарини Чуклі, Світлани Бойко, Василя Дарійчук, Сергієві Бойко. 

г) Юлією Нос, Ірині Уштан, Петром Уштаном, Зорині Кедь. 

д) Святослава Мельничука, Вірою Мельник, Зої Гринів, Ядвіги Русової. 

16. Яке з наведених речень містить синтаксичну помилку? 

а) У нашому магазині продається лише така побутова техніка, яка відповідає 

сучасним вимогам. 

б) Я телефонував на номер, зазначений в оголошенні. 

в) Як слід підготувавшися до іспитів, ти не матимеш проблем. 

г) Бібліотека поповнилася численними підручниками, двома комп'ютерами. 

д) Успіхів великих досягли завдяки наполегливій праці учні нашого класу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XV варіант 

1. У якому реченні іменна частина присудка виражена знахідним відмінком? 

а) Але що то були за люди! (Ю. Смолич) 



б) Олекса фізик за освітою (Р. Іванченко). 

в) Дома, в Галичині, він за вчителя був (А. Головко). 

г) Кого стріне — привітає (Л. Глібов). 

д) Це була легенда про лебедів... (О. Гончар) 

2. І. Вкажіть, у якому рядку знаходиться речення із складеним дієслівним 

присудком. 

а) Цілий день потім Артемові батько не сходив з думки (А. Головко). 

б) Дав не дав, а в груди не бий! (Народна творчість) 

в) Сидять собі гуцули по хатах, різьблять коралі (О Галябарда). 

г) Рідну мову повинна берегти, розвивати кожна людина (В. Горбачук). 

д) Текла, текла ріка, і човен не гойдало (Т. Севернюк). 

3. У якому з наведених речень додаток виражено іменником в орудному 

відмінку? 

а) Я знав: ніколи серце не проща того, що розумом безжально вбито (Д. 

Павличко). 

б) Вільний час є важливим фактором гармонійного розвитку особи (П. 

Загребельний). 

в) Інтереси роти, честь роти стали його особистими інтересами (О. Гончар). 

г) Та ми ж з тобою колись були товариші (Леся Українка). 

д) Щось шепотом шепоче, щось шумить шумом, щось отак плаче (М. Че-

ремшина). 

4. У якому реченні є обставина із значенням власне місця? 

а) Тільки родина у прикру хвилину схилить надію тобі на плече (В. Крищенко). 

б) Може, десь у лісах ти чар-зілля шукала, сонце-руту знайшла і мене 

зчарувала (В. Івасюк). 

в) Полетіла звістка із Карпат в Полтаву (Т. Севернюк) 

г) Ось з-за лісу вилетіли нарешті дрібні силуети перших вершників (О. 

Гончар). 



д) Ти ідеш по землі... (Т. Севернюк) 

5. Визначте безособове речення, головний член якого виражений 

прислівником. 

а) Та більшого дива, ніж слово, на світі нема і нема! (І. Драч) 

б) Мудрішати з роками нам дано (В. Базилевський). 

в) Треба було щось думати (А. Головко). 

г) Навколо було надзвичайно тихо (О Скляренко). 

д) У хаті потемніло (Панас Мирний). 

6. Знайдіть означено-особове односкладне речення. 

а) Без чистоти душі і ясності серця віршів не буде (В. Стус). 

б) Треба знову атаку відбити, кинуть серце гаряче у бій... (Г. Донець) 

в) Скучив за степом, скучив за лугом (В. Стус). 

г) Ні за чим не шкодую. Прожив, як умів (О. Підсуха). 

д) Кажуть, що розлука забира любов... (Г. Донець) 

7. У якому реченні вставне слово виражає почуття мовця? 

а) Жахіть війни, на щастя, ви не зазнали... (О. Гончар) 

б) Мабуть, передчуття розлуки властиве людині (І. Цюпа). 

в) Зрештою, навчання триває і після закінчення школи (І. Цюпа). 

г) Коли ж, скажіте, серце відпочине, як ти за все в одвіті, що росте, і за людину 

кожну, й за зернину, за ніч і день, за повне і пусте? (В. Бровченко) 

д) Чигирин, здається, глянув не в очі, а в душу брата (М. Стельмах). 

8. За якої умови означення вважають однорідними? 

а) Якщо вони виконують однакову синтаксичну функцію. 

б) Якщо вони мають однакове морфологічне вираження. 

в) Якщо вони стоять перед означуваним словом. 

г) Якщо вони приєднуються безсполучниковим зв'язком. 



д) Якщо вони характеризують предмет з одного боку. 

9. Вкажіть, яке серед наведених речень є складним безсполучниковим. 

а) Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить (Т. Шевченко). 

б) Трістан блукав по лісі, ловив зелений шум (Леся Українка). 

в) Вона замолоду любила переїзди, легко знімалася з місця (О. Іваненко). 

г) Але як прорік один мудрець: ніщо воно і є ніщо! (Г. Тарасюк) 

д) Червоне — то любов, а чорне — то журба (Д. Павличко). 

10.Знайдіть складносурядне речення з єднальними відношеннями (із 

значенням одночасності подій). 

а) А ранки цвітуть перламутром, і падають вранішні зорі в туман дальнього 

бору (М. Хвильовий). 

б) Мені війнула в очі сивина, та я нічого не везу додому... (Д. Павличко) 

в) Приходжу я до тебе, прилітаю з-за Єнісею, Віспи, з-за Дунаю і рідною 

матусею зову (І. Драч). 

г) Було щось невимовно радісне, життєдайне в цьому сонячному дощі, і всі це 

відчули (О. Довженко). 

д) Впаде зоря і вмить згора, — моя ж любов не згасне (В. Кудрявцев). 

11. Серед наведених речень виділіть складнопідрядне з підрядною частиною 

причини. 

а) Порівнювати чистоту душі з білизною снігу досить ризиковано: надто 

багато сажі у повітрі.  

б) Митцю не треба нагород, його судьба нагородила (Л. Костенко). 

в) Почуття й переживання дитини викликаються насамперед тим, що вона 

бачить, у чому бере безпосередню участь (В. Сухомлинський). 

г) ...Найгіркіша правда утверджує в душі прагнення бути хорошим, бо правда 

за самою природою ніколи не принижує людської гідності (В. Су-

хомлинський). 

д) Григорій Сковорода справді не проповідував ніколи перед юрбою: він 

ретельно добирав собі слухачів, щоб бути почутим (Б. Криса). 



12. Виберіть складне речення з підрядною частиною мети. 

а) Я прагнув до того, щоб відносини дитини з іншими людьми — і вдома, і в 

школі — будувалися на обов'язку й відповідальності (В. Сухомлинський). 

б) Скоро Семен вийшов з хати, молодиці метнулися оглядати кожний куточок 

(М. Коцюбинський). 

в) Широкі вікна вище підіймав, щоб сонце щедро сяяло людині (О. Довгий). 

г) Я прагнув, щоб діти в праці бачили дзеркало духовних радостей (В. Су-

хомлинський). 

д) Відкрий кватирку — хай весна струмком легесеньким поллється (П. 

Усенко). 

13. Укажіть, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку. 

а) Пісенність Шевченкової лірики настільки приваблива і природна, що багато 

його поезій стали народними піснями (О. Гончар). 

б) В природі ніч існує для того, щоб у тиші росло усяке зілля і відпочивала 

людина (М. Стельмах). 

в) Данило любив як, вигинаючись, б'ючи на сполох, аж до самого неба поло-

віли ниви, і мав радість, коли червень клав сивину на жито... (М. Стельмах) 

г) Коли прийшли діти, то вчителі зрозуміли, що треба робити по-іншому (М. 

Рильський). 

д) Дарма що стояло тихе, сонячне безвітря, листя тріпотіло на деревах вздовж 

шляху (Ю. Смолич). 

14. Знайдіть речення з відокремленою прикладкою. 

а) Дзвени, моя пісне, і клич до роботи... (В. Сосюра) 

б) Ти мене, кохана, проведеш до поля, я піду — і, може, більше не прийду (М. 

Рильський). 

в) Хлопець сидить ніби аж трохи знічений прилюдним сусідством з нею, з 

юною шкільною красунею.  

г) А дівочі молодії веселії літа, як квіточка за водою, пливуть з сього світа (Т. 

Шевченко). 



д) Сміх, голосний, розгонистий, перестрибує снігами й стихає в морознім 

повітрі, як дзвін.  

15. Продовжте речення: «Найчастіше у публічних виступах на суспільну тему 

вдаються до...». 

а) ...науково-навчального підстилю наукового стилю. 

б) ...белетристичного підстилю художнього стилю. 

в) ...розмовно-побутового стилю. 

г) ...ораторського підстилю публіцистичного стилю. 

д) ...офіційно-ділового стилю. 

16. У якому рядку неправильно підібрано українські відповідники при 

перекладі? 

а) Абонентский ящик — абонентська скринька, бедность мысли — убогість 

думки, грецкий орех — волоський горіх, духовное завещание — духівниця, 

звонить по телефону — телефонувати. 

б) Без задних ног — не чуючи під собою ніг, во весь дух — щодуху, забубённая 

голова (прост.) — шибайголова, на произвол судьбы — напризволяще, птица 

высокого полета — велике цабе. 

в) В одиночестве — у (на) самотині, совпадать — збігатися, предпосылка — 

передумова, во главе — на чолі, во вред — на шкоду. 

г) Апеляция — звертання, баланс — рівновага, дебати — обговорення, 

електорат — виборці, компенсация — відшкодування. 

д) Виписка из протокола — виписка з протоколу, отложить заседание — 

відложити засідання, благодаря поддержке — дякуючи підтримці, дей-

ствующий закон — діючий закон, крайние меры — крайні міри. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XVІ варіант 

1. У якому реченні підмет виражений називним відмінком, а присудок — 

прислівником? 

а) Люди достойні квітів на морі і на землі (Є. Летюк). 

б) — Я певен, що все буде добре: дивись, народ у нас, як на підбір (О. Гончар). 

в) Холодне, молоде срібло сонця пізньої осені розлите по землі (Є. Гуцало). 

г) Простори нашої землі більше ніж на одну третину вкриті лісами (М. Ча-

банівський). 

д) Одно з вікон другого поверху було навстіж розчинене (Ю. Смолич). 

2. Знайдіть серед наведених речень спонукальне. 

а) Чорне море не всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, ще у нашій Україні доленька 

наспіє (П. Чубинський). 

б) Може, хто з ваших знайомих теж причиниться до доброго діла... (М. Ко-

цюбинський) 

в) Не раз в житті ти стрінеш три дороги (В. Василашко). 

г) Нехай тебе не квапить невідомість, і чужина нехай тебе не квапить (Б. 

Криса). 

д) Порося у квік, а баби у крик (Народна творчість). 

3. Вкажіть, у якому реченні обставина із значенням мети виражена 

сполученням «для + родовий відмінок». 



а) Своїм трудом ми трудно здобували для людства радість істини й краси (М. 

Бажан). 

б) — Це ж перший бій для багатьох моїх орлів (О. Гончар). 

в) Пшеницю сіяти ми любим для щастя людського й добра (Ф. Малицький). 

г) Важка навіть голка для солдата в поході (О. Гончар). 

д) Можна було подумать, що то кошари для овець, а не хати для людей (І. 

Нечуй-Левицький). 

4. Знайдіть речення, в якому є прикладка. 

а) Тут задзвенів схвильований і гнівний голос Кобзаря і всіма барвами ма-

льовничої України заграла палітра Шевченка-живописця (М. Подолян). 

б) Нафта — це кров землі і наша перемога (М. Стельмах). 

в) Рідна мова — найдорожчий скарб народу (3 часопису). 

г) З товщі літ випростовує силу народ, кущ калини в піснях піднімається вгору 

(В. Василашко). 

д) Під маминим вікном горить калина, жива, як пам'ять, як гаряча кров (О. 

Соловей). 

5. Визначте безособове речення, головний член якого виражений 

відмінюваним дієсловом. 

а) Нікому нас не взяти у ярмо, ніщо не зломить нас, бо ми п'ємо із нашої 

цілющої криниці.  

б) Журитися не варто (С. Крижанівський). 

в) А людині треба завжди відчувати, що вона комусь потрібна, когось гріє, 

когось ощасливлює. На те вона й людина (Р. Іванченко). 

г) Людина жартує у двох випадках: коли їй весело і коли їй смутно (Л. Кос-

тенко). 

д) Як же бучно, як же втішно всім тулялось на весіллі! (Леся Українка) 

6. Серед наведених речень знайдіть неозначено-особове. 

а) Ні, не безсило ждати — назустріч сонцю іти (Р. Братунь). 



б) Бажав би я єдиного в житті: на гонах цих упасти у труді і знов піднятись — 

колосом на ниві.  

в) Як є за що вмерти, то смерть не страшна... (І. Гнатюк) 

г) Не вивітриться, не загине священний досвід — захищати Батьківщину (В. 

Фольварочний). 

д) Нас чекають, нас знають, нас люблять, нам вірять, нас ждуть (О. Галябарда). 

7. У якому реченні дієприслівниковий зворот виконує функцію обставини 

часу? 

а) Дніпро тече повільно, величаво, розливаючись безліччю рукавів (О. 

Гончар). 

б) Спокійно, наче зважуючи кожне слово, гетьман заговорив (Натан Рибак). 

в) Старий, люблячи Варивона, хотів пригасити суперечку (М. Стельмах). 

г) Полки гетьмана прямували на Волинь, прагнучи вийти до кордонів раніше 

коронного війська (Натан Рибак). 

д) От тепер, ставши начальником, він раптом заспівав отакої (О. Гончар). 

8. Виберіть речення з відокремленим зворотом, що має значення пояснення. 

а) З ранньої весни Стратонівна частенько сюди навідувалася: виполоти бур'ян 

на могилі, полити квіти.  

б) Потім [скульптор] узяв стек — звичайну дерев'яну лопатку — і кількома 

рухами обтесав боки глиняної балабухи (М. Ткач). 

в) ...Природа завжди права, вона не помиляється, а помилки всі від нас, від 

людей (О. Гончар). 

г) Темна ніч, напоєна степовими пахощами, пропливала над Асканією (О. 

Гончар). 

д) Пройшла гроза — і знову літня проза: парує степ, і оживає ліс (В. 

Симоненко). 

9. Вкажіть, яке з речень складносурядне з зіставними відношеннями. 

а) Та сам я шукав не істини модні — розшукую в хаосі власну особу (М. 

Руденко). 



б) Боєць з хибами все-таки боєць, а муха без хиб — всього лише бездоганна 

муха (О. Довженко). 

в) Не зорі падають із неба, зірки ідуть на небеса (Ю. Рибчинський). 

г) Ні! Годі вже! Життя не пошкодую, а привілеї наші поверну! (І. Кочерга). 

д) Я принесу тобі свою надію, а подарую смуток і біду (В. Симоненко). 

10. Яке з наведених речень є складносурядним з розділовими відношеннями 

(із значенням взаємовиключення подій)? 

а) Не важко бути знаменитим, а тільки важко стати ним (П. Сингаївський). 

б) Розкажи мені про поле чисте — стану я і лагідний, і чистий (М. 

Чернявський). 

в) Пошлю Енея до Плутона, або і сам в ад копирсну (І. Котляревський). 

г) Добудь нові слова, новії струни або мовчи (Леся Українка). 

д) Мотря коло печі та в хаті або за корівчиною ходить (Панас Мирний). 

11. У якому рядку правильно названо сполучні засоби складнопідрядного 

речення з підрядною допустовою частиною? 

а) Хоч, дарма що, хай, незважаючи на те що, всупереч тому що. 

б) Хоч (хоча), незважаючи на те що, якби, всупереч тому що, хай (нехай). 

в) Хай, нехай, хоч, щоб, незважаючи на те що, коли б. 

г) Хай, нехай, хоч (хоча), всупереч тому що, якщо, незважаючи на те що. 

д) Хай (нехай), скільки б не, хоч (хоча), як, коли б, незважаючи на що. 

12. Укажіть складнопідрядне речення з підрядною частиною міри і ступеня. 

а) Живи і працюй так, як цього вимагає Батьківщина (В. Сухомлинський). 

б) Скільки б не судилося страждати, все одно благословлю завжди день, коли 

мене родила мати.  

в) ...Того, що вже колись було, ніхто ж не пророкує (О. Ільченко). 

г) ...А неба тут було так багато, що очі тонули у нім, як у морі (М. Коцю-

бинський). 

д) Правда, не все так сталося, як жадалося (М. Коцюбинський). 



13. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку при виокремленні 

однорідних членів речення? 

а) Насправді ж музика — це все: і спів, і чистота, й птахи ці, і хмаровиння, й 

твердість криці...  

б) Наче пробуджені від сну надзвичайністю того, що сподіялось, люди набули 

раптом немовби нового бачення світу, і весь смисл їхнього буття — всі 

труднощі, злигодні й героїчні події минулого, всі пристрасті сучасної долі, 

— все постало перед ним у великій небуденній єдності (О. Довженко).  

в)  На тім рушничкові оживе все знайоме до болю — і дитинство й розлука, й 

твоя материнська любов. г) Надворі повсюди лежала роса: на жовтій траві 

осінній, на круглій павутині попід стріхою у хліві, на капустах у городі (Г. 

Тютюнник). 

д)На полях, що розстилалися обабіч дороги, чулися невиразні шерехи: то тріск 

сухого бур'яну під чиїмось обережним кроком, то причаєне шарудіння, то 

стриманий писк (Г. Тютюнник). 

14. У якому безсполучниковому складному реченні замість риски треба 

поставити двокрапку? 

а) Хмари розповзлися / виглянуло сонечко (К. Гордієнко). 

б) Трапиться слово зрадливе / геть його, сину, жени (Б. Олійник). 

в)  Там був звичай / кожен із гостей садив дерево чи кілька дерев (М. Риль-

ський). 

г) Вода все змиє / тільки злого слова ніколи (Народна творчість). 

д) Щастя в повітрі не в'ється / воно в боротьбі дістається (Народна творчість). 

15. Які мовні норми засвідчують доцільність використання мовних одиниць 

різних рівнів у конкретній ситуації мовлення? 

а) Граматичні. 

б) Стилістичні. 

в)  Орфоепічні. 

г) Орфографічні. 

д) Лексичні. 



16. З'ясуйте різновид стилістичної помилки. 

Я навчаюсь у школі № 2. Мені подобається в нашій школі кабінет, майстерні, 

спортзал, їдальня. Наша школа має багато цікавих гуртків, які ведуть вчителі 

нашої школи. 

а) Невідповідність ужитих мовних засобів стилеві висловлення. 

б) Порушення принципу милозвучності. 

в) Нерозрізнення слів-паронімів. 

г) Уживання росіянізмів (суржикових слів). 

д) Невиправдане повторення слів (тавтологія). 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XVIІ варіант 

1. В якому реченні іменна частина присудка виражена числівником? 

а) Сашко був один у матері та батька (М. Чабанівський). 

б) Нас було сто двадцять (Ю. Смолич). 

в) Ще чоловік з двадцять, як виявилося, були самі хлібороби (Ю. Смолич). 

г) Нас близько десятка мисливців (М. Чабанівський). 

д) Матч ми прийняли десять проти одинадцяти (Ю. Смолич). 

2. Знайдіть речення із складеним дієслівним присудком. 

а) Я буду жити, бо жива мета (Є. Летюк). 



б) По двісті років можуть жить ворони, а солов'ї живуть так мало літ (Є. 

Летюк). 

в) Тривога прадіда предавня мені заснути не дає (Л. Талалай). 

г) Коли ж дерево в корінь підтяти — жить не буде, хоч буде стояти (В. 

Забаштанський). 

д) Трішечки дивно: більше не будеш ти готувати уроки (Є. Летюк). 

3. Знайдіть речення з прикладками. 

а) Наше життя — бурхливий океан (П. Тичина). 

б) Моя праця — то моя совість, моя сповідь перед дітьми й онуками (О. 

Довженко). 

в) — Мій народе, я був твій співець, і слуга, й гладіатор (Т. Севернюк). 

г) — Сьогодні ви, Ягідко, просто собі рядовий, завтра ви вже хороший боєць, 

позавтра ви — герой, улюбленець народу (О. Гончар). 

д) Я люблю Дніпро — велику ріку мого народу (О. Довженко). 

4. У якому реченні інфінітив виконує функцію обставини мети? 

а) Але в мене не було часу роздумувати (Ю. Збанацький). 

б) Нам цілющу воду спрагло пити і, як братню, вірність берегти, навесні 

дорогами розмитими вирушати у світи (О. Сенатович). 

в) Кожне слово — в симфонію проситься, щоб світам і народам гриміть (О. 

Новицький). 

г) Я тут ходити вчився по землі... (В. Коротич) 

д) Тож меди і страви ставте на столи, святкувать обжинки жниварі при йшли 

(Ф. Малицький). 

5. Укажіть, яке з речень називне. 

а) Ми зустрілися з тобою після довгої розлуки. Після битви, після бою, після 

щастя, після муки.  

б) А в печері ані золота, ані срібла, ані каміння дорогого (Марко Вовчок). 

в) У подолян бурякозбирання — другі жнива (М. Подолян). 



г) Тихо. В повітрі — ні руху! (В. Сосюра) 

д) Тиша в саду. Яблука. Сонця плями. І спокій такий на серці, немов пос-

міхнулась мама (Л. Талалай). 

6. Яке з наведених речень є узагальнено-особовим? 

а) Поганий посуд не б'ється (Народна творчість).               б) Та серце ж не 

камінь (М. Івасюк).        

в) Людині властиво помилятися (3 часопису).   г) Чуже бачить, а свого не 

помічає (Народна творчість).    

д) Довго сам учись, коли хочеш навчати інших (Г. Сковорода). 

7. Визначте, яке речення містить однорідні члени речення. 

а) От я взяв та й приїхав (І. Нечуй-Левицький).     

б) Іду, іду просторами землі, і кожен щиро руку мені тисне (О. Лупій).     

в) І сну нема, і спокою немає (В. Симоненко).     

г) Жнива, обжинки, гомонить Славута... (А. Малишко).     

д) Сади стояли в тумані білого цвіту — черешень, вишень і перших яблунь.  

8. Укажіть просте ускладнене речення з відокремленою обставиною, 

вираженою порівняльним зворотом. 

а) Все, як ти кажеш, так буде навіки (О. Пахльовська). 

б) Він так ніколи не чекав вечірньої години, як того душного дня (М. Хви-

льовий). 

в) Це вона говорила так, ніби виправдовувалась (О. Чорногуз). 

г) Але часом одна здібна, щира, незалежна людина може зробити більше, ніж 

можуть зробити сотні залежних бюрократів (В. Винниченко). 

д) А вітер грає, мов орган (Д. Павличко). 

9. У якому складносурядному реченні неправильно розставлено розділові 

знаки? 

а) Не вірилося, що покидає назавжди рідні місця, що йде звідси і вже ніколи 

не повернеться.  



б) Верхів'я дерев так тісно спліталося над нею, що сонячні промені не досягали 

землі і внизу стояли прохолодні зеленкуваті сутінки (В. Малик). 

в) Сімнадцять літ — це той час, коли журба не в силі надовго оселитися в серці, 

і воно сповнилося нестримною жадобою життя, радощів (В. Малик). 

г) І навіть весною, коли знову терпко запахло бруньками, і між пружним 

гіллям радісно ґвалтували горобині зграї, серце її все ще відчувало холодні 

вітри осені (Р. Іванченко). 

д) Алі здалося, що ті очі пірнули в його серце, і він поніс їх з собою (М. Ко-

цюбинський). 

10. Серед наведених речень вкажіть складносурядне єднальне, в якому 

виражаються причиново-наслідкові відношення. 

а) Сонце зайшло, і надворі почало вже темніти (І. Нечуй-Левицький). 

б) Пливуть човни на вольних водах, і зеленіють береги (М. Рильський). 

в) Реве Дніпро, й лани широкополі медами пахнуть, колосом шумлять (А. 

Малишко). 

г) Плещуть весла і сиплють дощ іскор (М. Коцюбинський). 

д) Заснули доли, і полонина в тиші спить (О. Олесь). 

11. Визначте, яке складнопідрядне речення має підрядну з'ясувальну частину. 

а) Чи ти за мене душу віддаси, чи розміняєш суєтно і дрібно? (Л. Костенко) 

б) Пам'ятається досі мені, квітла радість у хаті святкова... (В. Забаштанський) 

в) Киріак спостеріг: жорстокі люди бояться жорстокості і відступають перед 

нею (М. Івасюк). 

г) У щастя людського два рівних є крила: троянди й виноград, красиве і 

корисне (М. Рильський). 

д) Виноград любить, щоб коло нього ходити (М. Коцюбинський). 

12. Визначте складнопідрядне речення з підрядною порівняльною частиною. 

а) Йду і йду, співаю, я — немов струна (П. Усенко). 

б) Героїв більше, аніж найпомітніших пам'ятників їм (В. Коротич). 



в) Межи зеленими килимами біліє гречка, наче хто розіслав великі шматки 

полотна білити на сонці.  

г) З краю неба насувались білі, наче молочні, хмари (М. Коцюбинський). 

д) Ще більше, ніж узяв, зумій віддати... (Б. Олійник) 

13. У якому реченні допущено помилку при виокремленні 

дієприкметникового звороту? 

а) Село, зачароване зоряним небом, хороше синіє розкиданими хатками (М. 

Стельмах). 

б) Переповнений любов'ю, я відкрив кохання книгу (П. Тичина). 

в) Виткнулось яснеє сонечко з-за гори й обдало своїм світом безкраї поля 

усіяні, мов сльозами, ранньою росою (Панас Мирний). 

г) Ліс, повитий срібнопилим димом, в синяві, у золоті, в іржі... (М. Рильський) 

д) Напливала на річку ніч, настояна на синій воді, місячному сяйві і пахощах 

верболозу (Ю. Мартич). 

14. Вкажіть, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку. 

а) Рояль ридав, немов людина, у стогін струни всі злились (М. Чернявський). 

б) Ніч гойдається, мов дим, мерехтить зоря в блакиті (Д. Павличко). 

в) Весело землі: цвіте, красується цвітами, садами темними, лугами (Т. Шев-

ченко). 

г) Прийде осінь — у засіках буде хліб золотий (О. Десняк). 

д) Умови однакові, результати різні (В. Крищенко). 

15. Продовжте речення: «Лаконічність мовлення відображає...». 

а) ...емоційність, натхненність, піднесеність мовлення. 

б) ...багатство словникового запасу оратора. 

в) ...нормативність мовлення оратора. 

г) ...здатність говорити стисло, проте максимально зрозуміло. 

д) ...діалогічну форму спілкування поряд з авторським текстом. 

16. До якої форми красномовства належить текст? 



Українська Національна Рада волею тих, що її задумали, призначена на цю 

службу нашому народові, є носієм великої ідеї свободи і незалежності у всій її 

величі й чистоті. Тому в умовах вільного світу ми твердо стояли (і будемо 

твердо стояти у найтяжчих умовах) на сторожі інтересів свого народу, як 

речники його самостійницьких прагнень, обстоюючи їх всюди і скрізь і за 

всяких обставин. 

А в ситуації темряви, що нависла над нашою Батьківщиною, над мряковинням 

терору культивованої зради й витворюваної тяжкої депресії, наше 

призначення — бути маяком яскравим і непогасимим, маяком віри й 

рішеності, джерелом душевної наснаги для мільйонів. 

Цьому служінню призначена Українська Національна Рада (Промова Голови 

Української національної ради достойного Івана Багряного при відкритті 

п'ятої сесії УНРади). 

а) Соціально-політичної.      б) Академічної.     в) Соціально-побутової.      г) 

Судової.   

д) Церковно-богословської. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 



XVIIІ варіант 

1. У якому реченні підмет та іменна частина присудка виражені інфінітивом? 

а) У кожної людини є про що розповісти (М. Чабанівський). 

б) Керувати — це передбачати (3 часопису). 

в) Великій меті — велике життя (П. Загребельний). 

г) Любов до народу — це служіння народові, а не ідея служіння (О. Довженко). 

д) Яка ганьба — плювати у криницю, що з неї пив, що з неї мати п'є (М. 

Лиходід). 

2. У якому рядку названо засоби оформлення питального значення в 

питальних реченнях? 

а) Питальна інтонація, вигуки, частки. 

б) Питальні займенники, питальні частки, вигуки. 

в) Порядок слів, частки, вигуки. 

г) Питальна інтонація, порядок слів, питальні слова. 

д) Питальні слова, порядок слів, вигуки. 

3. Укажіть, у якому реченні наявна обставина із значенням причини 

а) Хліб дається скрізь нелегко, бо на те ж і є він хліб! (М. Масло) 

б) Він намагався звестися з ліжка: не звик зустрічати друзів лежачи (І. Цюіи) 

в) Душа, справді, у мене досі була холодна, бо не світило їй сонце (М. 

Стельмах). 

г) Данило Підіпригора сходить з дороги і прямує навпростець, на болото: так 

набагато ближче додому.  

д) Молодість не вміє філософствувати не лише за браком знань, а й :ш браком 

часу (Ю. Мушкетик). 

4. У якому реченні неозначена форма дієслова виконує функцію додатка? 

а) Дід великодушно пробачав мені, як уміють пробачати великі люди (В. 

Симоненко). 

б) Я любить, я жити хочу серцем, не красою (Т. Шевченко). 



в) Тільки нам все жити, не вмирати, зерно сіять, зацвітати знов (А. Малишко). 

г) Любить людей мене навчала мати і рідну землю, що б там не було (В. 

Симоненко). 

д) Вася Багіров дуже хотів побачити знайомого (О. Гончар). 

5. Знайдіть неозначено-особове односкладне речення. 

а) Отак і вам зробити, друзі, треба, — сказав тоді схвильований Тарас, — землі 

і волі не чекайте з неба, ніхто її не виборе для вас... (Г. Донець) 

б) Найважче виривать бур'ян. Не вирвеш — захаращить лан (А. Кацнельсон). 

в) Хто б не трапивсь на обійстя — своя людина чи чужа, та їй ніколи в руки 

вістрям не подадуть у нас ножа (Є. Летюк). 

г) І не чекай подяки й слави... Життя пройшовши чесну путь, щасливий будеш 

ти, що справи, тобою здійснені, живуть (К. Дрок). 

д) Веселись, моя земле, і сійся, голубій, мов шовковий бузок (О. Зайвий). 

6. Визначте безособове речення, головний член якого виражений 

відмінюваним дієсловом та інфінітивом. 

а) Нам, брате, треба ще рости й рости (В. Бровченко). 

б) Іще так мало зроблено, що просто аж не віриться. Ще полечко не зоране. 

Ще житечко не сіється.  

в) Треба ж вірити в думи дівочі (В. Швець). 

г) Плакать хочеться мені, немов ображеній дитині (В. Сосюра).  

д) І слів нема. І туга через край.  

7. Вкажіть, у якому реченні звертання називає співрозмовника. 

а) — Спасибі вам, дядечку, що хоч трохи душу одвели (О Васильченко). 

б) Віро, Віро! Кароока дніпрянка моя, горда, нескорена горлице (І. Цюпа). 

в) Чого ж ти мовчиш, сивий вітряче? (М. Стельмах) 

г) Мужай, прекрасна наша мово, серед прекрасних братніх мов (М. Риль-

ський). 

д) О земле рідна, скільки у тобі краси ясної і живої сили! (І. Гончаренко) 



8. Структуру якого речення ускладнено вставним словом? 

а) І здається мені в цю мить: стягом нашої перемоги стиглий колос в степу 

шумить (В. Соколов). 

б) Відомо, що задовго до польоту Гагаріна, виступаючи на з'їзді письменників, 

Довженко присвятив свої роздуми космічній темі (О. Гончар). 

в) Така прекрасна була та пісня, що, здавалось, і листочки на тополі перестали 

шелестіти, прислухаючись до материнського співу (І. Цюпа). 

г) Ясноокі хлоп'ята, вам легко усе далося! Вам на цілому світі здається усе 

ясним! (В. Коротич) 

д) Боюсь людей, що проживуть, як гості, все життя: від них, чогось мені 

здається, віє цвинтарем.  

9. Виберіть складне речення. Охарактеризуйте його відмінності від простого 

речення.  

а) А вдома десь — сім'я, хатина і клаптик поля край села (Д.Фальківський). 

б) Ішли ми з поля. Джміль гудів у глоді. Коли назустріч Галя на підводі (Л. 

Костенко). 

в) Пісні, приказки та казки! Скільки чув я їх од матері моєї... (О. Ільченко) 

г) Я казками снити захотів, а небо найнялось напевне плакать... (М. Хви-

льовий) 

д) Спокон віків люди закохуються, одружуються, народжуються — продов-

жують свій рід.  

10. Вкажіть складносурядне єднальне речення з умовно-наслідковими 

відношеннями. 

а) Розкажи мені про поле чисте — стану я і лагідний, і чистий (М. 

Чернявський). 

б) Минуло свято, і Корній одразу в поле (У. Самчук). 

в) Іде у степ дідусь старий: в руках — ціпок, в очах — туман (М. Чернявський). 

г) Можна п'яніти від усього, але найприємніше оп'яніння від праці і любові (У. 

Самчук). 

д) Не можна брати істину в аренду і сіяти на ній чортополох (Л. Костенко). 



11. Серед наведених речень визначте складнопідрядне з підрядною 

означальною частиною. 

а) Звуки музики йшли хвиля за хвилею, як у степу під вітром хвиля за хвилею 

вилягає і зводиться ковила... (Є. Гуцало) 

б) Мов кобза райдужними струнами, веселка грає над Дністром (В. 

Василашко). 

в) Дружба — це моральне збагачення людини, тому тобі не байдуже, який твій 

друг.  

г) Словам, що блищать чи — затерті, не віриш (Т. Севернюк). 

д) Так мокре горить, як нині тягнеться день, туркочуть горлиці, розморені 

спекою (Є. Гуцало). 

12. Знайдіть серед наведених речень складнопідрядне з підрядною частиною 

умови. 

а) Вогонь горить, як в ньому щось згорає (Т. Севернюк). 

б) Гей, коби-то я ґаздинькою була в тім ластів'ячім гнізді! (Г. Хоткевич) 

в) Ми з ним сиділи у садку вечірньою порою, в той час, як захід запалив 

пожежу за горою (Леся Українка). 

г) Стоїш високо — не будь гордим, стоїш низько — не гнися (Народна 

творчість). 

д) .. .Ох, не такою я була й малою, коли летіла зірка над Сулою (Л. Костенко). 

13. Укажіть, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку при однорідних 

членах. 

а) Набігла хмара чорна і закрила останній клапоть неба (Б. Лепкий). 

б) Любить він такі ночі безвечірні, і цю тишу, і якусь таємничість, і гармонію 

у всій природі (О. Гончар). 

в) Хмари, і крапельки води на латаття, пісок на урвищах берегів, і туман над 

річкою набрякли густим червоним мороком (Г. Тютюнник). 

г) З грубки пахло жаром, пригорілою картопляною скоринкою та гарячим 

відпаром дерези. Отак жив д) Чіпка, виростав у голоді та в холоді, у злиднях 

та недостачах (Панас Мирний). 



14. З'ясуйте, у якому складносурядному реченні допущено пунктуаційну 

помилку. 

а) Над водою верби стелять свій намет і неначе з осокою невгомонний очерет 

(О. Черкасенко). 

б) Десь спереду гукнув паровоз і здригнулись вагони (А. Головко). 

в) Верби сплакували листям, і золоті сльози гнало за водою (Г. Тютюнник). 

г) В такі от прозорі дні навстіж розкриваються людські серця, і кров стру-

менить швидше.  

д) І зі сходу на захід летіли лелеки, і німіла, дощами налита, осіння земля (Є. 

Маланкж). 

15. Які мовні норми стосуються лише письма? 

а) Лексичні та стилістичні. 

б) Морфологічні та орфоепічні. 

в) Орфографічні та пунктуаційні. 

г) Синтаксичні та акцентуаційні (наголошення). 

д) Граматичні та графічні. 

16. У якому реченні виділені слова дають змогу уникнути повторів, 

урізноманітнити контекст, підсилити зображуване? 

а) Дубів золоті герби горять під коронами сосен (Л. Костенко). 

б) Усякі люди трапляються на містку: і щедрі, і скупі, і веселі, і сумні (М. 

Стельмах). 

в) Жили й живем на світі боротьбою, якою перетворюється світ (Л. Дмитерко). 

г) Ватра, вогнище, багаття] 

А вогонь один? Та ні! 

Різні назви, різні плаття, 

Різні лики вогняні (Д. Павличко). 

д) Земля змінила незбагненно швидко зелене кімоно на золоте (О. Пресіч). 

 



 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XІX варіант 

1. У якому реченні іменна частина присудка виражена прислівником? 

а) Краєвид і справді був чудовий (Ю. Смолич). 

б) І хати, і вулиці тут були підкреслено охайні (М. Стельмах). 

в) Вмовляю себе, що тиждень — це так небагато (Л. Костенко). 

г) Хто багато обіцяє, той мало дає (Народна творчість). 

д) Небо сьогодні синіло по-весняному (О. Гончар). 

2. Виберіть речення з дієслівним складеним присудком. 

а) Яка то честь — народові вклониться (М. Лиходід). 

б) Пам'ять відбирає і відстоює всі цінності, без яких людина — ніщо (П. 

Мовчан). 

в) Присяжний не ждав, зняв хутко образ і виніс надвір (М. Черемшина). 

г) Я хочу жити і співати, немов у полі джерело (В. Китайгородська). 

д) Той дід був поїхав до міста — продавати городину (Л. Костенко). 

3. Виберіть речення, де є обставина із значенням часу. 

а) Доки сонце сходить і заходить, живуть і творять люди на землі (В. 

Кузьменко). 

б) Тільки родина у прикру хвилину схилить надію тобі на плече (В. 

Крищенко). 

в) Запахущі плоди колосистого липня, золотаві, як сонце, липневі меди (П. 

Осадчук). 



г) Промчались років блискавки над плесами озер (Р. Братунь). 

д) Давалася взнаки втома останніх днів (О. Гончар). 

4. У якому реченні сполучення «для + родовий відмінок» виконує функцію 

означення? 

а) Для радості — пам'ять коротка. Для горя задовга, як ніч... (Л. Талалай) 

б) Знайдеться на усе причина — для тишини і для грози (В. Крищенко). 

в) Ах, як гарно було в тій великій кімнаті для дітей (А. Головко). 

г) Тісний став світ для тиші і добра (Т. Севернюк). 

д) Завжди знайду для вас хоча б годину вільного часу (3 газети). 

5. Серед наведених речень знайдіть безособове, в якому головний член 

виражений інфінітивом. 

а) Не гріх при смерті врага обняти, та блазнювати на тризнах — грішно (Т. 

Севернюк). 

б) Щастя — не знати спокою, в далі йдучи невідомі (О. Підсуха). 

в) Кому до порога вертатися, кому від'їжджати у світ (Л. Талалай). 

г) Добре, мамо, що ви навчили чесно в очі дивитись людям (В. Колодій). 

д) Гей ви, козаченьки, — спомин з м'яти-рути, научіть минулу славу повернути 

(В. Крищенко). 

6. Яке з наведених речень є односкладним узагальнено-особовим? 

а) — Цей край називають Україною не лише французи, Ваша величність, а й 

самі українці.  

б) Великий рости, щасливий будь, себе не хвали, другого не гудь (Народна 

творчість). 

в) Можна дурити і залишатися водночас боягузом (Р. Іваничук). 

г) Він і мертвий з шибениці зірветься (Народна творчість). 

д) Чому голуби ніколи не сідають на дерево? (З часопису) 

7. У якому реченні дієприслівниковий зворот виконує синтаксичну функцію 

обставини способу дії? 



а) Птахи, вириваючись у сизі присмерки степу, не могли залітати дуже далеко 

і високо (Г. Тютюнник). 

б) Сонце, зупинившись у зеніті, палить землю вогняними проміннями (М. 

Хвильовий). 

в) Ахнули козаки, почувши таку страхітливу вість, і руки опустили (Б. Леп-

кий). 

г) Він запросив мене до хати, бажаючи поговорити наодинці (В. Винниченко). 

д) Моя княгине! Ти ідеш вмирати, піднявши вгору стомлене лице (Л. Кос-

тенко). 

8. Знайдіть приклад із вставним реченням. Яке значення воно передає? 

а) — Вода ж тут, самі бачите, яка: в ній сила земна і сила сонця (І. Цюпа). 

б) Раніше, бувало, друкувався навіть у столичних газетах і журналах, а тепер 

писав здебільшого для себе, для душі (І. Цюпа). 

в) Ось я бачу, що багато хто з молодих починає з мініатюр... (О. Гончар) 

г) Давно помічено, що художні скарби залягають на глибинах, не на мілині (О. 

Гончар). 

д) Ви помічали, що кожна весна зацвітає ніби по-новому, хоч суть її лишається 

все та ж, суть її — сама весняність (О. Гончар). 

9. Знайдіть складносурядне розділове речення. 

а) Але скажи: чи ти зі мною поруч пройдеш безтрепетно по схрещених мечах? 

(В. Симоненко) 

б) Оксен батькове женихання розцінював хоч і не досить доброзичливо, проте 

і без особливого осудження (Гр. Тютюнник). 

в) То іволга у пісні їх [шпаків] дзвенить, то хлопчик, друзів кличучи, свистить, 

то колесо немазане скрипить (М. Рильський). 

г) А що сильніше підпирає твердь — молитва преподобного Антонія чи 

Наливайка мученицька смерть? (Л. Костенко) 

д) Не треба нам райдуг, не треба нам срібла і злота, аби тільки ви нас чекали 

завжди край доріг.  



10. У якому складносурядному реченні протиставний сполучник вжито в 

значенні єднального? 

а) Людина йде з життя, а її чесна праця залишається в пам'яті інших людей (Ю. 

Збанацький). 

б) П'ятдесятилітня жінка нагадує зів'яле листя: ще зберігає воно форму, пахне 

ще пронизливіше, ніж молоде, ще живе й хоче жити, але вже ніколи не 

вернеться до нього весна (П. Загребельний). 

в) Одні суть бджолами, а другі трутнями (О. Кобилянська). 

г) Ніч уже зовсім налягла на землю, а в додаток ще й туман піднімався (Панас 

Мирний). 

д) Життя було таке широке й безмежне, а вік мій такий коротенький, як носик 

горобчика.  

11. Укажіть, яке речення є складнопідрядним з підрядною означальною 

частиною. 

а) Буяли, як велети, осокори, неначе сріблом перелиті (Є. Чередниченко). 

б) Потім підлітки переходять до іншої праці для людей — так і йдуть вони 

стежкою моральної культури (В. Сухомлинський). 

в) Великою вадою, якій я прагнув запобігти, є байдужість, безпристрасність 

(В. Сухомлинський). 

г) Лиш слово просте, в щирості безкрає, не куплене й не продане ніде — в своїй 

красі ніколи не злиняє, у саму душу людям западе (В. Бичко). 

Якою справді життєдайною силою, якими барвами сповнена сьогодні 

українська пісня! (М. Подолян) 

12. Серед наведених речень знайдіть складнопідрядне з підрядною 

допустовою частиною. 

а) Хай буду білява та ясна, мов ангел у Божім раю (Леся Українка). 

б) Хай буде мій милий щасливий, як дрібная пташка в маю (Леся Українка). 

в) Хай у колі і справ, і пісень найсердечніші будуть в нас стрічі (П. Усенко). 

г) Хай посивіло волосся, — серце моє, не сивій (В. Сосюра). 

д) Нехай вона (весна) буде весела, ясна (М. Чернявський). 



13. У якому безсполучниковому складному реченні на місці риски треба 

поставити двокрапку? 

а) Рідко посієш / рідко й зійде (Народна творчість). 

б) Менше говори / більше почуєш (Народна творчість). 

в) Трава залишає корені / людина — нащадків (Народна творчість). 

г) Сьогодні зранку музика в мені / дошукуюсь мотивів і причини (В. Кри-

щенко). 

д) Час, окрім судійської, має ще й іншу особливість / він працює на того, хто 

працює, а слава приходить до того, кому ніколи за роботою думати про неї (В. 

Земляк). 

14. Вкажіть, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку. 

а) Коли в лісах ревли іще буй-тури, — Дажбогу сонце приміряло німб, і люди 

чорноліської культури жили, співали, сіяли свій хліб (Л. Костенко). 

б) Тут запеклася кров мого народу і одридали волю кобзарі (Л. Костенко). 

в) Сонце золоту пряжу пряло на Дніпрі, а в степу білими, як молоко, гречками 

меди пахли.  

г) Не то осінні води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах 

провалля.  

д) Людина без імені — що сонце без світла: світло погасло — і сонця нема (А. 

Дімаров). 

15. Виберіть речення, в якому зі стилістичною метою використано перехід 

власних іменників у загальні. 

а) Зверхня байдужість Кульчицького розсердила Сергія (В. Козаченко). 

б) Коли караван з'являвся в свято, Шевченко хапав олівці, ішов з фортеці на 

цілий день, милуючись соковитими барвами східного одягу (3. Тулуб).  

в) Постають великі імена Гомера, Данте, Шекспіра, Рабле, Сервантеса, Гете, 

Пушкіна, Шевченка, Толстого, що справді височать над світовою літературою, 

мов Джомолунгми й монблани над гірськими пасмами (3 часопису). 

г) Скільки потрібно було днів тихої непомітної боротьби, поки Степан зми-

рився (В. Дрозд). 



д) Андрій помовчав роздумливо, подивився на Давидові набряклі плечі, на 

правильні витончені риси обличчя й звернув увагу на круто заломлені брови 

— о, цього раніше Андрій не помічав (І. Багряний). 

16. Яке з наведених речень потребує стилістичного редагування? 

а) Найбільше в людях я ціную ґречність.   б) Головне, на що потрібно звернути 

увагу, це якість знань. 

в) У школі письменника тепло вітали учні та вчителі.     г) Складіть, будь ласка, 

свою автобіографію. 

д) Я телефонував на номер, зазначений в оголошенні. 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XX варіант 

1. У якому реченні підмет виражено інфінітивом, а іменну частину присудка 

— прислівником? 

а) Щастя — це коли трудно (М. Чабанівський). 

б) Жити на землі — не просто, звісно (В. Кобець). 

в) Відчувати в окопі живу душу біля себе — це щастя (О. Гончар). 

г) Бути мислителем — означає тонко, чутливо пізнавати, розуміти, відчувати 

світ і себе в навколишньому світі (В. Сухомлинський). 

д) Життя було попереду (Ю. Смолич). 

2. У якому реченні простий присудок виражений неозначеною формою 

дієслова? 



а)А як хотілося вірити кожній людині, кожній людині відкривати своє серце 

(Г. Кривда). 

б) Що може бути краще від друга? Нічого. Друг — над усе (Ю. Смолич). 

в) Треба тільки уміти слухати (М. Коцюбинський). 

г) Треба щось робити (М. Коцюбинський). 

д) Він бігти, а я давай кричати (А. Головко). 

3. У якому реченні є прикладка? 

а) Ой, вернися, Сагайдачний! Віддай мою люльку, візьми свою жінку, не-

обачний (Народна творчість). 

б) Це не наша власність (Л. Костенко). 

в) Хліб — краса! (Л. Талалай) 

г) Справа в тому, камраде Хвиля, що ви трохи проспали: лягли — була 

Малоросія, підвелися — стоїть Україна (М. Хвильовий). 

д) А де ж ви, білі руки-рученята? (Н. Кащук) 

4. Вкажіть, у якому реченні додаток виражено сполученням «з + родовий 

відмінок». 

а)Добрий день, дівчата синьоокі у хустинках білих з полотна! (М. Гірник) 

б) Отоді теє всі люди зачували, із хат з піснями виходжали, з великої радості 

святую землю цілували. в) У картузах із парусини комбайн комбайнові гука: 

— То що косить? Воно все синє — де льон, де небо, де ріка? (М. 

Вінграновський) 

г) Хаєцький чуйно ловив ніздрями знайомі з дитинства запахи весняних, 

розпарених за день полів.      

д) Дмитро з лошат вирощував славних коней (3 газети). 

5. Серед наведених речень знайдіть односкладне означено-особове. 

а) Учитеся, брати мої, думайте, читайте (Т. Шевченко). 

б) Вчена людина завжди має багатство у собі самому (3 часопису). 

в) З поганої трави доброго сіна не виходить (Народна творчість). 



г) Майстрами не народжуються (Народна творчість). 

д) Знань за плечима не носити (Народна творчість).  

6. Яке з наведених речень є односкладним неозначено-особовим? 

а) На життєві йдучи видноколи, не розтратьте найкращих чуттів. Будьте гідні 

рідної школи, будьте гідні своїх вчителів! (Б. Мельничук) 

б) П'ятьох старшин козацьких розп'яли (Л. Костенко). 

в) Чи є в світі щось гарніше за великодній світанок? (Я. Гоян) 

г) Ой, ні човна, ні порома. Ночувати мушу вдома (Народна творчість). 

д)  Одним рятунок — смерть, а іншим — карі очі, а ще комусь — перо (Т. 

Севернюк). 

7.У якому реченні допущено пунктуаційну помилку? 

а) Наша з Вами місія, дорогий друже, — пробудити, утвердити, виховати 

любов до слова.  

б) Слався од краю до краю, Вітчизно, слався садами, піснями лунай! (М. 

Рильський) 

в) Зустрівшись тут несподівано, хлопці зніяковіли і, привітавшись, зайшли до 

хати разом.  

г) Не помічені юним гвардійцем, ми зупинились поблизу, і стримуючи ус-

мішку, теж стали слухати.  

д)  Буває так у житті людини, що якась подія набуває особливої сили і зву-

чання, щойно перепущена через фільтр часу (І. Вільде). 

8. Укажіть умову відокремлення означення в реченні. 

Знесилений важкою роботою, Іван опустився на землю і вдивлявся на захід 

(М. Івченко). 

а) Позиція по відношенню до означуваного слова. 

б) Ускладнення основного змісту причиновим значенням. 

в) Синтаксична несполучність з означуваним словом. 

г) Сусідство з іншими відокремленими членами. 



д)  Ступінь поширеності іншими членами речення. 

9. У якому реченні неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Серед подруг сумна — їй пісні не пісні, і весна не весна (П. Усенко). 

б) Чужинця шани ждатимеш дарма — в твій слід він кине сміх-погорду (Д. 

Павличко). 

в) Стою та слухаю і не наслухаюсь (В. Швець). 

г) Сосни зашелестіли, і стало тихо-тихо... (М. Зарудний) 

д)  Припадіть устами до джерел і плодів осені і відчуєте всі пахощі землі й 

повітря, сонця і води.  

10. Серед наведених речень знайдіть складне безсполучникове. 

а) Доки житиме серце в людині, повір, все гаразд буде (Б. Олійник). 

б) Й понині цей великий світ ні осягнуть не можу, ні збагнути (О 

Голованівський). 

в) Співає ніч, але страшний той спів (М. Рильський). 

г) Ніколи не чув я од неї недоброго слова, ніколи вона навіть не сердилась (І. 

Нечуй-Левицький). 

д)  Стислі, скупі рядки, але як багато вони вміщають! (О. Гончар) 

11. Виділіть складнопідрядне речення з підрядною порівняльною частиною. 

а) В'ється, як барвінок (Народна творчість). 

б) Й чомусь мені здається: я неначе за часом і водою не пливу (В. Калашник). 

в) Немов роса, спадає тута на білі кам'яні листки (В. Калашник). 

г) А лід хизувався згинами форм, він сам був як порцеляна (Т. Севернюк). 

д)  Люди живуть, як сади цвітуть (Народна творчість). 

12. Укажіть складнопідрядне речення з питальною з'ясувальною підрядною 

частиною. 

а) Про що зітха вітер? Що чують тумани, коли гай зелений цілують-милують? 

(П. Тичина) 



б) Як ми можемо бути щирими з іншими, коли часто-густо нам не вистачає 

відваги на щирість із собою? (І. Вільде) 

в) Милуюся-дивуюся, чого душі моїй так весело (П. Тичина). 

г) Де ти ходиш, мій товариш, у далекій стороні? (А. Малишко) 

д)  О море радості безкрає, чи я тебе перепливу? (В. Симоненко) 

13. З'ясуйте, в якому реченні з прямою мовою допущено пунктуаційну 

помилку. 

а) Мовили пращури: «Мудрість не в словах, а в діяннях» (Р. Іваничук). 

б)  «А, всі ви скептики» — відмахнулась Вірунька Івановою примовкою (О. 

Гончар). 

в)  «А як ти думаєш, — зазираючи в очі, нахилився над ним Ничиталюк. — 

Хто такі генії?».  

г)  «Слухай, Семене, — кажу йому, коли після зміни вийшли з заводу, — чого 

ти через Гімалаї летів сюди?».  

д) «Гарний хлопець! Добра дитина! Золоте серце!» — шептала сама до себе 

тітка Антося...  

14. У якому складному безсполучниковому реченні допущено пунктуаційну 

помилку? 

а) Я знаю: того місця не візьме (І. Нечуй-Левицький). 

б) Добре послужила нам старая сила: утікала від нас шляхта, штани погубила 

(П. Куліш). 

в) Уподібнюйся пальмі: з міцно стиснутим скелею корінням вона прекрасно 

здіймається догори.  

г) Жайворонки дзвенять у синьому небі: пшениця колосом шумить на полях 

від Полісся до Приазов'я.  

д) Неук має велику перевагу перед освіченою людиною: він завжди за-

доволений собою (Народна творчість). 

15. Продовжте речення: «Образність мовлення оратора — це...». 

а) ...уміння говорити ясно, без ускладнень, надуманих образів. 



б) ...здатність розглядати конкретні факти й явища, даючи їм чіткі наукові й 

політичні оцінки. 

в) ...наявність у виступі живих картин, які дають змогу не лише осмислювати 

почуте, а ніби сприймати почуттями — бачити, чути тощо. 

г) ...логічна переконливість сказаного. 

д) ...насиченість виступу новими фактами, актуальними проблемами. 

16. Вкажіть, у якому рядку наведено синтаксичні синоніми. 

а) Завірюха, хуртеча, завія, хуга, хурделиця. 

б) Прибути із села Мирне // Мирного, зарахувати до відділу // у відділ, пісня 

матері // материнська пісня, йти лісом // через ліс, працює вчителем // 

учителює. 

в) Процвітай, українське слово, Заохочуй красою нас: 

г) Що багатший твій слів запас, — Легше вибрати влучне слово (Д. Білоус). 

д)  Тихими зимовими вечорами місяць золотим полозком ковзав по снігах, 

лишав на них сині ажурні тіні. Слово до слова — зложиться мова (Народна 

творчість). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 



ІІ курс 

XXІ варіант 

1. Знайдіть речення з підметом, вираженим нерозкладним словосполученням 

з неозначеною формою дієслова. 

а) Пісням лунати, поемам буть — поети є (І. Гончаренко). 

б) Хотілося б бути людиною (Г. Кривда). 

в) Як хочеш мати багато друзів — будь другом (Є. Летюк). 

г) Бути якнайближче до правди. Відчувати, як пашить на тебе життя, самому 

бути схвильованим — тільки в такому стані берися до праці (О. Гончар). 

д) Стати переможцем, залишитися ним, втримати таку честь — було його 

давньою мрією (В. Собко). 

2. Виберіть речення, в якому іменна частина присудка виражена іменником у 

називному відмінку. 

а) Кажуть, що перше кохання завжди нещасливе (М. Чабанівський). 

б) Мати — це вічне одкровення, вічна радість природи, сталь і ніжність поезії 

життя (Г. Кривда). 

в) Вечір лагідний, свіжий (Є. Гуцало). 

г) День довгий, безконечний, тривожний (М. Коцюбинський). 

д) Вечір і справді був чудовий (Ю. Смолич). 

3. У якому реченні є обставина із значенням міри та ступеня? 

а) Снагою життя наливаються вщерть колоски (М. Сингаївський).  

б) Без праці людина деградує, вона вироджується (П. Загребельний).  

в) Краса степової дівчини причарувала його на той час при ясному місяцеві, 

ніби краса русалки.  

г) Машина поспішно від'їхала (І. Цюпа). 

д) Хоча знаю: ніщо не дається легко (І. Цюпа). 

4. У якому реченні неозначена форма дієслова виконує функцію додатка? 

а) Я знову думаю про право підводити сонця з імли (В. Коротич). 



б) — Капітан хворіє, просить зайти (О. Гончар). 

в) В першу мить його охопило бажання хутко причинити двері і піти назад (А. 

Хорунжий). 

г) Шура не хотіла хапати уламків щастя (О. Гончар). 

д) Я підійшов і попросив дозволу (Р. Лубківський). 

5. Знайдіть узагальнено-особове односкладне речення. 

а) Замани мене в пісню, у щебет, у довір'я мене замани. Заміни мені зорі на 

шепіт, моє серце своїм заміни (Є. Летюк). 

б) Хліб називають у народі святим (3 газети). 

в) Учи народ, учися і в народу (Народна творчість). 

г) Подаруй мені зустріч ясну... (К. Дрок) 

д) Без праці немає справжньої людини (В. Сухомлинський). 

6. Визначте безособове речення, головний член якого виражено дієсловом-

зв'язкою та прислівником. 

а) Сім'ї у нас нема і не було, де б слави бойової проміння не лягло (М. 

Рильський). 

б) Нам все дано батьками, щоб радіти у небі — зорям, зернам в колосках (М. 

Ткач). 

в) Немає щастя вічного, немає, — є вічний бій за щастя для усіх (М. 

Нагнибіда). 

г) А надворі було сонячно й тепло (М. Чабанівський). 

д) Сутеніло (Ю. Смолич). 

7. У якому реченні порівняльний зворот виступає відокремленою обставиною? 

а) Земля — мов казка (В. Симоненко). 

б) Життя — то стерняста нива (Панас Мирний). 

в) Полонини — немов прапори (П. Бевз). 

г) Марія для мене — як рідна, а Ганнуся — як своя дочка (Є. Гуцало). 

д) Сини гінкі, мов кипариси (П. Загребельний). 



8. Укажіть умову відокремлення прикладки в реченні. 

І нас не лякають відстані: крізь втому доріг, знемог, ми, вірні вистражданій 

істині, приходим до перемог... (В. Гуртовенко) 

а) Позиція по відношенню до означуваного слова. 

б) Ускладнення основною змісту причиновим значенням. 

в) Сусідство з іншими відокремленими членами. 

г) Ступінь поширеності іншими відокремленими членами. 

д) Синтаксична несполучність з означуваним словом. 

9. Знайдіть складне безсполучникове речення з протиставними відношеннями. 

а) Скільки не їхали, а все степ і степ (М. Карплюк). 

б) Час іде вперед, зиму віщує, а там — знову весна (Г. Кривда). 

в) Немає в нас ні одного достойного проректи українське слово Т. Шевченка: 

уся сила і краса нашої мови тільки йому одному одкрилася (П. Куліш). 

г) Люди косять жито — смерть стина людей (Ю. Дмитренко). 

д) Ущухло серце джерела, криниця тьмяна обміліла й висохла (В. Стус). 

10. Назвіть сполучні засоби, якими пов'язуються частини складносурядних 

речень з протиставними відношеннями. 

а) А тільки, і теж, та, але. 

б) А крім того, і до того, зате, однак.  

в) Все-таки, і все ж, чи...чи, то...то. 

г) Але тільки, а лише, або...або. 

д) Але, зате, а зате, а проте, однак. 

11. Знайдіть серед наведених речень складнопідрядне з підрядною частиною 

причини. 

а) Гори! Життя — єдина мить, для смерті ж — вічність ціла (О. Олесь). 

б) Тому, що немає в житті забуття, ніколи немає спочину (В. Гуртовенко). 

в) Скажи, чому нам випала розлука, чому любов надій не подає? (М. Ткач) 



г) В душі Оксен непокоївся: весна видалася засушливою (Гр. Тютюнник). 

д) Я даю тобі вражіння безконечності, безкраю — і тому ти так у мене, як у 

дзеркало, глядиш.  

12. Укажіть, у структурі якого речення наявна підрядна означальна частина. 

а) Пам'ятай, що любов — це насамперед відповідальність за ту людину, яку ти 

полюбив, за її долю, за її майбутнє (В. Сухомлинський). 

б) Від кого пішла та думка, хто її перший подав, трудно було сказати (М. 

Коцюбинський). 

в) Обличчя Миколи Івановича помережане червоними прожилками, від чого 

завжди здавалося рум'яним, було тепер жовтувато-бліде (Р. Іваничук). 

г) Гей, було в нашій юності сонця так багато, що й очі сліпить! (П. Усенко)  

д) Кожного разу, коли я чую українську пісню, дивуюся: якими ж чарами слова 

володіє, яку ж душу й серце має народ наш (М. Подолян). 

13. Вкажіть, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку. 

а) Важко переоцінити значення того, що вже в роки дитинства, на порозі от-

роцтва людина усвідомлює свої творчі сили і здібності (В. Сухомлинський). 

б) Всі кому дорога була воля, відчули смертельну небезпеку, що знову нависла 

над батьківщиною.  

в) Чи знайоме вам те гостре, до фізичного болю гостре почуття нудьги за 

рідною країною, яким обкипає серце від довгого пробування на чужині? 

(Панас Мирний). 

г) Не скрізь повинен брати гору практицизм, особливо той, що висотує з нас 

душевність.  

д) Справжня любов народжується тільки в серці, яке пережило турботу 

про долю іншої людини (В. Сухомлинський). 

14. З'ясуйте, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку при 

виокремленні прикладки. 

а) Я чув її, ту мову чарівну, і серце рветься ще її почути (В. Самійленко). 

б) Тернистим і нелегким був шлях Марії Заньковецької, української актриси 

на сцену (3 кн. «Жінки в історії України»). 



в) Темна нічка — рідна мати — вміє добре колихати (М. Вороний). 

г) Людина високогуманна, щира й добра, сам непоганий художник, Сошенко 

з величезним довір'ям і піклуванням ставився до Шевченка (П. Федченко). 

д) Нам, хліборобам, що з мечем почати? (І. Франко) 

15.  Які мовні норми визначають літературні форми слів і правила побудови 

синтаксичних конструкцій — словосполучень і речень? 

а) Граматичні.     б) Стилістичні.     в) Орфоепічні.     г) Орфографічні.     д) 

Лексичні. 

16. З'ясуйте, з якою стилістичною метою вжито виділені в реченні 

діалектизми. 

Спливали гаразди, продавались царинки одна по одній, маржина десь танула 

так, як по горах весною сніги (М. Коцюбинський). 

а) Як засіб словесної гри (каламбур). 

б) Для контрастної характеристики образів, предметів, явищ, настроїв. 

в) Як засіб створення гумористичних, іронічних ефектів. 

г) Для надання мовленню урочистого, піднесеного забарвлення. 

д) Для відтворення місцевого колориту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XXIІ варіант 

1. Вкажіть випадок ускладнення присудка в реченні. 

А я взяла і вигадала свято — тебе, моя поезіє, тебе! (Г. Світлична) 

а) Повторення дієслівного присудка. 

б) Вживання частки для підсилення значення. 

в) Наявність двох особових форм дієслова, які виступають як єдине ціле. 

г) Повторення присудка із запереченням. 

д) Ускладнення дієслова іменем в орудному, відмінку. 

2. Визначте, у якому рядку речення має складений іменний присудок з 

повнозначним дієсловом (із значенням руху чи стану) у ролі зв'язки. 

а) Без всіх земних красот земля була б людиною красива (Є. Летюк). 

б) Весна стояла сонячна й дощова — сподівалися на врожайний рік (Ю. 

Смолич). 

в) Лише на добро земля обізветься добром (М. Сингаївський). 

г) Сумління — найкращий попередник (Народна творчість). 

д) Мені він до сподоби — добрий хлопець, такий увічливий (Леся Українка). 

3. Вкажіть, у якому реченні сполучення «з + орудний відмінок» виконує 

функцію обставини способу дії. 



а) Тридцять пар очей — синіх, голубих, карих — з цікавістю дивилися на 

вчителя (І. Цюпа). 

б) День стояв чистий, кришталево прозорий, з далекою видимістю (О. Гончар). 

в) Ми з нею з Полтавщини (В. Минко). 

г) Стала жить Ганнусенька в своїй сім'ї, в роду, така русява, русенька, з 

рум'янцем на виду.  

д) Дух мій вільний з тобою, одвічна снаго! (Д. Павличко) 

4. У якому із наведених речень означення виражено нерозкладним 

словосполученням? 

а) З очей Софії тихо капле час слізьми утрати й болю за минувши (С. 

Галябарда). 

б) Він [Андрій] пішов на війну тридцятилітнім і таким залишився навік (В. 

Симоненко). 

в) Діти дошкільного віку повинні знати щонайменше дві-три тисячі і ПІ (І. 

Цюпа). 

г) Тонко вигнуті брови то густо хмурилися, то лагідно розбігались, над;і чи 

одразу всьому обличчю виразу спокою, задоволення й сердечное (О. Гончар). 

д) Микола ...почував, що в його душі лунає пісня незнайомої дівчин (І. Нечуй-

Левицький). 

5. Серед наведених речень знайдіть безособове односкладне. 

а) Хай буде проклята та людина чи той народ, котрий насмілиться посягнути 

на мир! (Ромен Роллан) 

б) Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була (П. Тичина). 

в) Будемо з каменю диво творити. Будемо вічно пшеницю і жито сіяти в землю 

прославлених боїв.  

г) Озеро ясним прозвали не випадково (Ю. Збанацький). 

д) Без гордості за свою працю немає справжньої людини (В. Сухомлинський). 

6. Укажіть називне речення. 



а) Твій скальпель. І моє перо. Страждання. Віра. Зло. Добро. Необорима 

бистрина, днів миготіння пелюсткове (Н. Кащук). 

б) Вважай на час. Ніщо не є скоріше (Т. Севернюк). 

в) Ми всі в цім світі грішні (Т. Севернюк). 

г) Ну й ти ж таки! Хто ж так говорить з гостем? (Леся Українка) 

д) Маю в серці Великдень, маю свято в очах (Т. Севернюк). 

7. Структуру якого речення ускладнено уточнюючою обставиною? 

а) ...Щоб хліб, як сонце, сяяв на столі у кожній хаті, домі та колибі... (М. 

Рильський) 

б) Стежка стелеться бита поміж трав, серед жита (Л. Первомайський). 

в) Щасливо, радісно, весільно квітує нива молода... (М. Петренко) 

г) А згадайте класиків, майже у віці юнацькім, ще десь до років тридцяти, уже 

ставали вони і романістами, і творцями видатних кінопоем, і авторами 

безсмертних симфоній (О. Гончар). 

д) Ти знов мені наснишся, як і вчора, в хустині красній милі нагідки... (А. 

Малишко) 

8. Виберіть речення з однорідними звертаннями. 

а) О тату мій, моя старенька мати! Якби ви тільки знали, як я рад, що я І живу, 

що йду перемагати, що в армії Життя я ваш солдат! (Д. Павличко) 

б) Будь славен, день багатого врожаю. Прозоре небо, підіймайся вище! (А. 

Малишко) 

в) Я, зима, не сива, я, зима, красива (В. Василашко). 

г) Степе мій, любов моя дитяча, я тобі складаю нині звіт (С. Крижанівський). 

д) Поля, поля, ви радість і тривога! (В. Кузьменко). 

9. Вкажіть, яке складносурядне речення має контрастні відношення. 

а) Так хотілося мені відповісти, і не знаходив я потрібного слова (3 журналу). 

б) Брати дивували, яка-то Галя гарна в чоботях, і мати хвалила теж (Марко 

Вовчок). 



в) Роман довго розмовляв зі старою і теж, як міг, утішав її (М. Стельмах). 

г) Люби мене — я буду вічно юним, і поруч мене будеш юна ти! (В. 

Фольварочний). 

д) Самотність — прірва між людьми, і як її здолати? (П. Сингаївський). 

10. Серед наведених речень знайдіть складносурядне з розділовими 

відношеннями. 

а) Поганий день: не то щоб скучно, а якась апатія, пригнобленість (М. Ко-

цюбинський). 

б) Чи то вітер верхів'ям смерек гуляє, чи вовк самотній виє (Є. Чередниченко). 

в) Раненько встала, то й побазарювала (Г. Тютюнник). 

г) Йому не то соромно, не то жалко (М. Коцюбинський). 

д) Яків перехрестився чи то на хрест, чи то на узор черешні (М. Стельмах). 

11. Серед наведених речень виберіть складнопідрядне обставинне з підрядною 

частиною мети. 

а) Якщо хочеш мати дозвілля, не витрачай марно часу (Народна творчість). 

б) Для того й дається нам, смертним, життя, щоб більше сонця у собі засвітити 

(Р. Дідула). 

в) Не чекай від пташки пісень, коли вона відчує себе полонянкою (В. Су-

хомлинський). 

г) Коли добром ніхто не дасть нам світла, його здобути треба (І. Кочерга). 

д)  [Парвус:] Я волів би, щоб се сказав хтось інший (Леся Українка). 

12. Серед наведених речень знайдіть складнопідрядне обставинне з підрядною 

наслідковою частиною. 

а) Калюжний кладе мені руки на голову, так що шапка наповзає аж на очі (Г. 

Тютюнник). 

б) Сонця так багато, що небо аж побіліло від нього (О. Гончар). 

в) Прочитав словник Грінченка і ледве не танцював на радощах — так багато 

відкрив мені цей блискучий твір (Г. Тютюнник). 

г) Ллється пісня її — ущухають пташок голоси... (В. Василашко). 



д) Що багатша думка, то багатша мова (М. Рильський). 

13. З'ясуйте, у якому реченні допущено помилку при відокремленні 

уточнюючих обставин. 

а) Та зараз, цієї пізньої пори, в лугах усю калину вже зірвано — стоять голі 

кущі, з яких навіть листя пооблітало (Є. Гуцало). 

б) А за селом на високому горбі, оточена з усіх боків молодою паростю лісів, 

височіє сумовита братська могила (Ю. Збанацький). 

в) Коло гаю в чистім полі, на самій могилі, дві тополі високії — одна одну 

хилить (Т. Шевченко). 

г) Се було літом, саме у жнива (М. Коцюбинський). 

д) Повставали раненько, до схід сонця (Марко Вовчок). 

14. Вкажіть, у якому складносурядному реченні допущено пунктуаційну 

помилку. 

а) Отак би тут стоять години цілі і слухать мову птиць, лугів, дібров (К. Дрок). 

б) Сіножаті скосяться і пшениця вижнеться, листячком засиплються всі сади 

(О Пушик). 

в) У вікна дивиться степ, і все спливає, як безконечне море (М. Коцюбин-

ський). 

г) Пройшла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом (М. Рильський). 

д) Тебе утрачу — і сама загину (Т. Севернюк). 

15. Яке речення містить морфологічну помилку? 

а) Кошти, отримані від реалізації конфіскованого майна, перераховуються до 

державного бюджету. 

б) Особам, знайшовшим скарб і добровільно здавшим його, виплачується 

винагорода. 

в) Зробивши домашнє завдання, ти можеш відпочити. 

г) Вам потрібно більш відповідально ставитися до навчання. 

д) Через хворобу Ігор не пішов на концерт. 

16. Вкажіть, яке з наведених речень потребує стилістичного редагування. 

 



а) Ця газета має велику популярність у киян. 

б) У кафе великий попит на пирожні з клубничним джемом. 

в) Яке уявлення склалося у вас про цього художника? 

г) Наша команда здобула ще одну вагому перемогу. 

д) Підсумки змагання між групами підбиваються один раз на семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XXIIІ варіант 

1. Виберіть речення, в якому складений підмет виражений нерозкладним 

словосполученням із кількісним компонентом (числівником). 

а) Три тисячі зим на вітрах відгуло, три тисячі весен у прірву спливло. Віків 

табуни як один пронесло, а мати стоїть воріженькам на зло (В. Базилевський). 

б) Сто двадцять — це ж сила народу! (Ю. Смолич) 

в) На день виїзду загін налічував усього тридцятеро юнаків (Ю. Смолич). 

г) Увечері в садку до пізньої ночі слухали ми одного з степових Гомерів, що 

знав напам'ять багато тисяч рядків народного епосу (О. Гончар). 

д) Якби хтів їй волю дати хто з хоробрих юнаків, мусить перше розрубати 

сімдесят ще й сім замків.  



2. Вкажіть, у якому рядку подано речення з ускладненим складеним дієслівним 

присудком.  

а) Ліси прикрашають землю... Вони вчать людину розуміти прекрасне (А. 

Чехов). 

б) Золотих не хочу лаврів, з ними щастя не здобуду (Леся Українка). 

в) Земля кличе трудитись на ній: засівати, милуватися простором, збирати 

врожаї (М. Сингаївський). 

г) Хіба за мою щирість ви могли б перестати поважати мене? (В. Гжицький) 

Лелека, мабуть, і не думає злітати (Є. Гуцало). 

3. У якому реченні додаток виражено орудним відмінком без прийменника? 

а) Смереко, смереко, красо-полонино, ти смутком осіннім мене полони (П. 

Палій). 

б) Здається, й нам на світі пройти шляхами прадідів дано... (П. Ворон). 

в) За кожним словом чув у грудях біль, як би ті слова були зі сталі (Б. Лепки 

г) Село храмує. Хатами та столами не містяться ґазди і ґаздині (М. Чоршина). 

д) Нас розлучали з рідними, з життям, і навіть з мрією, але ніщо й ніколи нас 

не розлучило з вірою!  

4. Визначте, в якому реченні сполучення «без + родовий відмінок» виконує 

функцію додатка. 

а) Гей, поля без меж, і краю, ясна доле трудова! (М. Тарновський) 

б) Без тебе день здається роком, з тобою рік летить, як день (Б. Мельничук). 

в) День без мислі, без читання, без розумового напруження — даремно 

прожитий день.  

г) Я сотні раз проходив тут і все ж без хвилювання перейти не можу повз 

богатирський шерег древніх веж (М. Бажан). 

д) Сто пісень за день переспівали, все життя згадали без прикрас (М. Гірник). 

5. Серед наведених речень виберіть односкладне означено-особове. 

а) Руки твої роботящі — ось твоє щастя (О. Підсуха). 



б) Тому ми захоплюємося, як піснею і музикою, словом майстра (І. Вихо-

ванець). 

в) Ти в моєму серці, Україно, думою Шевченка гомониш (Б. Олійник).  

г) Раптом, не добігши, спиняюсь (М. Коцюбинський). 

д) В морі я хотів печаль свою втопить... (Д. Павличко) 

6. Яке з наведених речень є односкладним неозначено-особовим? 

а) Степан: се правда, не рятуйте квітки в темниці... (Леся Українка) 

б) Нам найбільше аплодували. Бо ми були свої і добре знані (А. Камінчук). 

в) Підлітки... Скільки тривог переживають матері й педагоги, вимовляючи це 

слово.  

г) Неназване завжди чекає ймення (Т. Севернюк). 

д) Обидві ходили до школи. Обидві славилися співучістю і красою (М. Ча-

банівський). 

7. Укажіть основну причину відокремлення прикладки, що приєднується за 

допомогою сполучника як. 

а) Постпозиція по відношенню до означуваного слова. 

б) Ускладнення основного змісту причиновим значенням. 

в) Інтонаційне виділення. 

г) Морфологічне вираження прикладки. 

д) Ступінь поширеності прикладки. 

8. У якому реченні допущено помилку при виокремленні звертання? 

а) Щоб ти, ясеню, став ще вищий, а ти, руто, красніша, а ти, парубче, смі-

ливіший, а ти, дівко, миліша. б) Я прожив, моя мила, ці літа у найвищому 

щасті (Є. Летюк). 

в) Гей, нові Колумби, й Магеллани, напнемо вітрила наших мрій! (В. Симо-

ненко) 

г) О пісне вкраїнська! Дзвінка, невмируща, ти мука і радість, ти гнів і любов 

(Р. Братунь). 



д) Моє село, земний тобі уклін за молодість, за світло отчих стін, за мудру 

щедрість, за селянську впертість (Г. Тарасюк). 

9. У якому реченні неправильно розставлено розділові знаки? 

а) Було ясне надвечір'я, і сонце ще не сіло за ліс (В. Малик). 

б) Чи зірка в небі враз розквітла, чи у вікні широкім зали нарешті спалахнуло 

світло... (В. Соколов) 

в) Чи то приснилось чи причулось, чи мала ніч луну таку, — озвалися до мене 

вулиці, зелені вулиці Баку (Є. Летюк). 

г) Чи це він чув таке про соняшники, чи сам придумав? (М. Стельмах) 

д) І що воно за жінка? — придивлявся Богдан. — Чи то віхоть вогню за-

блудився у її тілі, чи сам дідько всівся на кінчику язика? (М. Стельмах) 

10. Визначте і проаналізуйте складносурядне речення з єднальними 

відношеннями. 

а) Заховалось за горами сонечко, з гір повіяло холодом, вогкістю (Леся 

Українка). 

б) Зорі, як пелюстки, трепетали, і світ увесь по вінця голубів... (Б. Олійник) 

в) Чому з тобою ми не хвилі? Удвох за руки б ми взялись і в край щасливий 

полетіли... (О. Олесь) 

г) Сонце вставало щодня над стайнею і день у день погасало за садом (М. 

Чернявський). 

д) Вже відтоді минуло стільки літ, я скуштував і радості і скрути... (С. 

Голованівський) 

11. У якому рядку названо лише такі сполучники, що вказують на тип 

підрядної частини? 

а) Бо, тому що, так що, якби, якщо, дарма що. 

б) Коли, бо, тому що, щоб, як, хоч. 

в) Якби...то, тоді...коли, так...що, коли, як, що. 

г) Як, якби, хоч, так що, якщо, коли. 

д) Через те що, як, що, всупереч, тому що, оскільки. 



12. Укажіть, у структурі якого складного речення є підрядна з'ясувальна 

частина, проаналізуйте його. 

а) І вже коли ти похитнувсь у слові, вважай, що похитнувся у собі (Б. Олійник). 

б) З давніх-давен кажуть: життя прожити — не поле перейти (М. Подолян). 

в) Здавалось малому чи снилось, не знаю, малому, Пішли мої стежки-до-ріжки 

від отчого дому.  

г) Збратався народ з народом, щоб жити міцною родиною (П. Осадчук). 

д) Досвідчені педагоги нерідко скаржаться: важко працювати з підлітками; 

щось таємниче, незрозуміле відбувається з ними (В. Сухомлинський). 

13. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку? 

а) У неділю опівдні насунулись чорні хмари, вдарив грім, заблискала блис-

кавка, пішов чималий густий літній дощ (І. Нечуй-Левицький). 

б) Був теплий день світилася весна (М. Рильський). 

в) На поле синєє вечірній впав туман, над річкою пливуть його мінливі хвилі 

(М. Рильський). 

г) А вечір, мов чарівне решето, сіє і сіє звідусіль то перші шматки пісень, то 

жіноче цокотання, то парубочий перегук, то запізнілий скрегіт жорен (М. 

Стельмах). 

д) Темний осінній вечір стоїть за вікнами й шкрябається в шибки дрібними 

крапельками дощу.  

14. У якому реченні допущено помилку при відокремленні додатків? 

а) На його дворі, замість похилої хатини, стояв веселий будинок (Панас 

Мирний). 

б) Пахне грибами й медом, вогкістю пахне тією, що опріч назви осінь немає 

імені їй (М. Рильський). 

в) Всі, за винятком Бойчука, здивовано дивилися на свого шкіпера (М. 

Трублаїні). 

г) Більш жодного звуку не донеслося, крім повівання пахучого повітря в 

розквітленому гіллі саду.  



д) У нашій лоцманській слободі, замість тополь, край шляху виросли металеві 

щогли, вищі за всяку тополю (О. Гончар). 

15. Продовжте речення: «Ясність мовлення оратора — це...». 

а) ...насиченість виступу новими фактами, актуальними проблемами. 

б)...смислова прозорість виступу, що забезпечує його зрозумілість, дос-

тупність у засвоєнні. 

в)...уміння оратора спонукати слухачів до творчої діяльності. 

г)...мелодійність, плавність, інтонаційна виразність. 

д) ...приховане глузування, засноване на називанні протилежних ознак. 

16. Які мовні норми регулюють можливість використання слів відповідно до 

значення та відтінків, а також правила лексичної сполучуваності слів у 

реченні? 

а) Граматичні. 

б) Стилістичні. 

в) Орфоепічні. 

г) Орфографічні. 

д) Лексичні. 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XXІV варіант 

1. У якому реченні складений підмет виражений нерозкладним 

словосполученням з вибірковим значенням? 

а) І хто з вас впав, — той знову оживе. Той знову оживе в народній згадці 

вдячній (М. Бажан). 

б) Десятки рук вже підхопили кожного з нас (Ю. Смолич). 



в) Кожен справді великий, справді народний співець викликає любов і пошану 

до себе не тільки серед земляків... (М. Чабанівський) 

г) Кожен стояв біля свого деревця... (М. Чабанівський) 

д) Жили по сусідству у В'юнищах дві дівчини — Ліда та Тамара (М. Чаба-

нівський). 

2. Знайдіть речення, в якому підмет виражено інфінітивом. 

а) Мені ще мріяти і мріяти про золоту осінню рань, мені ще міряти і міряти 

стежки надій і сподівань. 

б) Перекладати Пушкіна — потрійне щастя: щастя відкриття, щастя творення 

і щастя душевного та духовного збагачення (Р. Лубківський). 

в) Якби ви знали, як хотілося жити! (Ю. Смолич) 

г) Нікому ще не вдалося повернути втраченого часу... (П. Загребельний) 

д) Вчимось добиратись до схованих істин, печерою йти у незнану історію (В. 

Василашко). 

3. У якому з речень є обставина із значенням часу? 

а) Злий плаче від зависті, а добрий — від радості (Народна творчість). 

б) Всі троє притихли, мовби заворожені чарами цього весняного вечора (О. 

Гончар). 

в) На думку спадає те поле у жовтні (П. Тичина). 

г) Серце хай не стомиться ніяк у дні чекань, самотності й тривоги, нехай 

кохання буде, як маяк, якому віриш, збившися з дороги (Є. Летюк). 

д) Ми любим час єднання, а не зброї (Д. Павличко). 

4. Вкажіть, у якому реченні порівняльний зворот виконує функцію обставини 

способу дії (порівняння). 

а) Життя — як море (В. Сосюра). 

б) Людині потрібна довіра, як золоту точна міра, як житові повен колос, як 

птиці щасливий голос.   

в) Звучить земля, як орган (П. Тичина). 



г) А поля — мов діти, ніби найвища поезія, неначе найскладніша наука (П. 

Загребельний). 

д) Слово народилося в праці, як і пісня (І. Цюпа). 

5. Знайдіть означено-особове односкладне речення. 

а) Нам випало, сину, досіяти і долюбити отецькеє поле — і стати нового 

початком... (Б. Олійник) 

б) Як друзям легко жити, то легко і мені (М. Сингаївський). 

в) Несу вину. Не винна. Та — несу (Т. Севернюк). 

г) Часто хочеться радості в серце долити... (Є. Летюк) 

д) Не літать мені птахом у вирії... (Н. Кащук) 

6. Визначте безособове речення, головний член якого виражено дієслівною 

формою на -но, -то. 

а) Смерті пізньої нема, а буває тільки рання. Не лякає смерть сама, най-

страшніше — умирання. 

б) Довкола мене гриміло (І. Франко).              в) Виходу не було (Ю. Смолич). 

г) Книгу добре оформлено (3 часопису). 

д) І раптом мені зробилося прикро й ніяково (Ю. Смолич). 

7. Яке значення має відокремлений зворот у реченні? 

У п'єсі Котляревського вперше вийшли на кін, замість лубочних поселян, живі 

народні типи. 

а) Уточнення.     б) Винятку.     в) Приєднання.     г) Пояснення.     д) Заміщення. 

8. У якому реченні вставне слово виражає оцінку вірогідності 

повідомлюваного? 

а) — Одне слово, мистецтво — штука складна (М. Ткач). 

б) Як без ночей нема світання, так без світань шляхи не ті, і якщо в муках є 

шукання, то, значить, муки ті святі! (А. Малишко). 

в) Справді, інше слово часом дорогоцінніше самої речі (В. Сухомлинський). 



г) — Я розумію, що у вас робота, але, знаєте, замовлення державне, і я повинен 

його виконати вчасно.  

д) Зрештою, будь-який з літературних жанрів користується тією мірою поваги, 

на яку він заслуговує.  

9. Укажіть складне безсполучникове речення з результативними 

відношеннями. 

а) Уста отверзлися — і слово, лихим безбатченкам на зло, глаголом істини 

раптово, як зерно в грунті, ожило (І. Гнатюк). 

б) Всі починаємо з азбуки, і тут не потрібен бук! (В. Лучук) 

в) Що маємо — не дбаємо, загубивши — тужим (Народна творчість). 

г) Промчався вершник по німій Полтаві — у серці міста громом віддалось (Л. 

Костенко). 

д) Ні, ні, треба бути спокійним, на одному місці два рази те саме не відбу-

вається (Р. Іваничук). 

10. Серед наведених речень знайдіть складносурядне з розділовими 

відношеннями. 

а) Ні, сонний спокій зовсім нам не сниться, ні, нас не вабить ніжна тишина... 

(В. Симоненко) 

б) А в серці твоєму цвіт весняний, то білий, то рожевий, то червоний віночком 

зацвіте.  

в) Троянди вирощують на свято, а бур'ян іде на сміття (3 журналу). 

г) Тихо дощ осінній розсипає бісер, сірий день у людях проростає в сон (Ю. 

Дмитренко). 

д) То мати гукає, то мати шепоче, мене виряджаючи в дальню дорогу (П. 

Воронько). 

11. Виберіть і охарактеризуйте складнопідрядне речення з підрядною 

частиною причини. 

а) Косивши дядько на узліссі жито, об жовтий череп косу зазубрив (Є. 

Плужник). 

б) Ти сьогодні спокійний: твоя доля — у долі Вітчизни (М. Подолян). 



в) Бо пісня — це все-таки людська краса, бо пісня — це світло душі людської 

(М. Подолян). 

г) Скільки людського щастя розбилося у друзки тільки від того, що одне з двох 

своєчасне не вимовило слівця «пробач» (І. Вільде). 

д) Чому те серце не хоче вдовольнитись своїм близьким щастям, чого воно 

скоріше б'ється від одної мрії про щастя других, чужих людей? (М. Ко-

цюбинський) 

12. Виберіть складнопідрядне речення з підрядною частиною місця. 

а) Згадується школа край узлісся, біла хата й батьківський поріг, звідки у життя 

пішов колись ти. 

б) І трави ждуть отар, і жде Дніпро пташок — човнів веселих, ще мить — у 

місті і у селах життя розквітне, загуде (П. Филипович). 

в) Весна, яку чекали ми, прийшла на землю і в серця людей (О. Підсуха). 

г) Нам літечко святе судилось не на те, щоб у гнізді сидіть, як печериці (Л. 

Глібов). 

д) Трава росте, де захоче (П. Тичина). 

13. Укажіть, в якому реченні допущено пунктуаційну помилку. 

а) А лопухи, почувши холодок, настовбурчилися, тихо зарипіли, 

випростовуючись, і теж запахли — низовинням, росою, ніччю (Г. 

Тютюнник). 

б) Гойдаючись, тіні в годині вечірній з промінням сріблястим свавільно 

злились і, хвильку побувши у дружбі невірній, безжурно і легко навік роз-

нялись (Г. Чупринка). 

в) Людина! Це ж слово! Його треба завжди, стоячи, говорити і кашкета скидати 

(М. Зарудний). 

г) Підеш собі, зажурившись, гаєм по долині (Т. Шевченко). 

д) Воюючи, командуючи, Черниш водночас невтомно вчився (О. Гончар). 

14. З'ясуйте, в якому реченні допущено пунктуаційну помилку при 

виокремленні вставного слова. 

а) А єдиних слів, на жаль було не сказано... (Б. Олійник) 



б) Зрештою, щастя — це найвищий тонус душі (О. Гончар). 

в) Як відомо, однією з найважливіших ланок у духовному житті кожної нації 

є видання книг (3 газети). 

г) Досі дні стояли теплі, сонячні, а сьогодні, мов на гріх, задощило (О. Гурін). 

д) Словом, я до безумства люблю небо, трави, зорі, задумливі береги, ніжні 

осінні ранки...  

15.  Продовжте речення: «Метафора — це...». 

а) ...троп, побудований на зіставленні двох явищ, предметів, фактів для 

пояснення одного з них за допомогою іншого. 

б) ...троп, художнє означення, що виділяє й образно характеризує якусь рису 

певного явища, предмета, дії. 

в) ...троп, побудований на вживанні слів у переносному значенні на основі 

аналогії, подібності. 

г) ...троп, для якого характерне перенесення ознак, властивостей людини (чи 

живої істоти) на неживі предмети, явища та абстрактні поняття. 

д) ...троп, в основі якого лежить підкреслене перебільшення розмірів, рис, 

характеристик, ознак предмета чи явища. 

16. Із якою стилістичною метою вжито виділені в реченні новотвори? 

Мені дуже страшно дожити до того моменту (чи часу), коли дзвінкосерйозний 

Малишко, або лютодотепний Воскрекасенко, чи несміливо-сміливий 

Смілянський, чи колючий Маківчук, чи їйбогужялюблюприроду Новиченко... 

— от коли ці всі коли-небудь скажуть: «Остап Вишня — старий!» — І, 

збираючись на полювання, додадуть: «Не турбуйте його!» — Я того ж часу 

— візьму й помру! (Остап Вишня) 

а) Як засіб словесної гри (каламбур).     б)  Для контрастної характеристики 

образів, предметів, явищ, настроїв.     в) Для іронічно-інтимного 

доброзичливого колориту.     г) Як засіб гострої сатири. 

д) Для надання мовленню урочистого, піднесеного забарвлення. 

 

 



 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XXV варіант 

1. Виберіть речення, в якому складений підмет виражений нерозкладним 

словосполученням із значенням сумісності. 

а) Ми з Віктором мовчки киваємо головами — згода (М. Чабанівський). 

б)  Мотря та Софія місили тісто, порались коло печі (М. Коцюбинський). 

в) Петро з старостами сидів на лаві (М. Коцюбинський). 

г) ...А я таки у Київ з Петрусем помандрую, хоч що хочеш! (Т. Шевченко) 

д) Я з тобою ані разу за руку не взявся. Я тобою, як зорею, з землі любувався 

(В. Стефаник). 

2.  Виберіть речення з дієслівним складеним присудком. 

а) Еней так з човна закричав: — Іду к Евандру погостити, на перепутті 

одпочити (І. Котляревський). 

б)  В інші дні й пообідати після школи гаразд ніколи хлопцеві (А. Головко). 

в) І все ж головне у житті — уміти чесно виконувати свій людський обов'язок. 

Залишатися людиною справедливою, чистою і гордою (Р. Іванченко). 

г) День надворі стояв похмурий, осінній, мрячний (3 часопису). 

д) Ніколи я співати не покину про землю, повну щастя і краси (В. Сосюра). 

3. Знайдіть речення з обставиною мети. 

а) По забутих стежках ти приходиш до мене (В. Івасюк). 

б)  Ти знайшов собі дорогу, ти знайшов собі мету (І. Франко). 



в) Бережи маєток про чорну годину, та віддай маєток за вірну дружину (І. 

Франко). 

г) Наливаймо, браття, кришталеві чаші, щоб шаблі не брали голівоньки наші 

(Народна творчість). 

д) Щоб ваші людські клопоти збагнути, то треба справді вирости не в лісі (Леся 

Українка). 

4. У якому реченні додаток відноситься до прикметника? 

а) І зрозумієш, певна річ, що ранок вечора мудріший, коли просидиш цілу ніч 

з гіркими думами у тиші 

б)  В юнацькі роки більше ніж будь-коли потяг до красивого поєднується з 

прагненням до високоморального (В. Сухомлинський). 

в) Тепер біда — за розбратом своїх не чують ближні чужинецький сміх (Г. 

Калюжна). 

г) День мій буде сповнений до краю (В. Губарець). 

д) Нема і не може бути на світі красивішого міста у травні (В. Собко). 

5. Серед наведених прикладів речень знайдіть безособове, головний член 

якого виражено інфінітивом. 

а)  Для юності — мало півсвіта. Для радості юності — світ! (П. Усенко) 

б)  Нам судилось у світі добра ще зробити немало (В. Колодій). 

в) Та все ж мені про осінь подумати пора (М. Сингаївський) 

г) Час до життя припасти. Припади! (Т. Севернюк) 

д) Ось та ж кімната, стіл, перо, папери. І лиш йому сюди вже не зайти (В. 

Колодій). 

6. Серед наведених речень вкажіть односкладне називне. 

а) Де один панує, там сотня бідує (Народна творчість). 

б)  Місячно. Тихо. А в тиші — я пізнаю себе іншим (М. Сингаївський). 

в) Слова бувають розмаїті: є слово-срібло, є мідяк, є птах, що випустиш із кліті 

і не спіймаєш вже ніяк.  

г) Будинок в стилі бароко. Світло ґратчастих вікон (Г. Тарасюк). 



д) То — наше слово, то — щоденне чудо... (Д. Павличко) 

7. Вкажіть рядок із вставними компонентами, що вказують на послідовність 

викладу думок. 

а) Безперечно, безсумнівно, звичайно, природно. 

б)  Власне, правда, щоправда, на жаль. 

в) Очевидно, мабуть, можливо, напевно. 

г) Як завжди, як відомо, бувало, як правило. 

д) По-перше, наприклад, до речі, зокрема. 

8. Структуру якого речення ускладнено однорідними означеннями? 

а) Найпрекрасніші і в той же час найщасливіші ті люди, хто прожив своє 

життя, дбаючи про інших.  

б)  Вода була холодна, пахуча, смачна, ніби березовий сік (І. Цюпа). 

в) Така вона, Сардинія, така. Горда. Сміла. Робітнича (М. Бажан). 

г) Здавалося, швидка, поспіхом, двохвилинна розмова тривала довго-довго і 

почалась — не пригадати коли (Ю. Смолич). 

д) Хлопці сиділи похнюплені, ображені (В. Козаченко). 

9. Вкажіть складносурядне речення з причиново-наслідковими відношеннями. 

а) Скільки років землі, — і мільярд, і мільйон, — а яка вона й досі ще гар на! 

(Л. Костенко) 

б)  Жити в людях, жить, а не скніти, пломеніти, горіти, любити землю-матір 

(Н. Кащук). 

в) Щастя йде з душі, а душа потребує не ситості, а доброти (Є. Гуцало). 

г) Умій не тільки дивитись, а й бачити (В. Сухомлинський). 

д) Із поля дорога завернула до лісу, і ми опинилися під темним склепінням 

високих дубів (П. Панч). 

10. У якому реченні неправильно розставлено розділові знаки? 



а) Стіну збудовано чи зведено сталеві мости на виром буйної ріки — вони 

дорожчі за життя творцеві: в них почуття, любов його й думки (О. 

Голованівський). 

б)  Нехай побачу, чи я так горю чи вже не та в моїм горінні сила (М. Ткач). 

в) Пахне луг... То вечірній туманець повився над покосами чи й досі висить 

димок від багаття?  

г) Чи дні з календарного вибились берега, чи ночі ввіходять тривогою в сни? 

(Є. Летюк) 

д) Ми то купаємо очі в морі, то очі в очах (М. Коцюбинський). 

11. Укажіть складнопідрядне речення з підрядною частиною часу. 

а) Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні (В. Сухомлинський). 

б)  Людина може стати другом, товаришем і братом іншій людині лише за 

умови, коли горе іншого стане її особистим горем (В. Сухомлинський). 

в) Люби, як світ і світло, Україну, допоки твій світильник не погас (Б. Не-

пурко). 

г) Скільки не йдеш — і перед тобою, і за тобою плачуть степи (М. Стельмах). 

д) Коли багато сумнівів, мало діла (В. Кисельов). 

12. Укажіть, яке речення є складнопідрядним із підрядною допустовою 

частиною. 

а) Порожнеча душі, те, що в людини нема віри ні в що, — найстрашніша вада 

(В. Сухомлинський). 

б)  Я вважаю правильним відмовитися від поїздки, бо обставини надто 

несприятливі та й погода не туристична (3 газети). 

в) Чогось мені привиділась Десна, хоч серцю світять Ікопоті хвилі (Т. Се-

вернюк). 

г) Нехай людські любов і шана осилять всі шляхи круті, — бо в дітях ми себе 

лишаєм, себе продовжуєм в житті (В. Крищенко). 

д) Марта обернулася і вийшла, замкнувши з такою силою двері, якби їх ніхто 

більше не мав відмикати.  



13. У якому складносурядному реченні неправильно розставлено розділові 

знаки? 

а) Хай вітер знамена колише й співають в садах солов'ї (В. Сосюра). 

б)  Я заздрю тим, хто впав на півдорозі, але не втратив прагнення й на мить і 

не стомився марити в знемозі про шпиль, що в сяйві сонця височить... (О 

Голованівський) 

в) Лиш гул од копит степом котився та хліба шелестіли (А. Головко). 

г) Яке високе блакитне небо у нас над головою, і які чудові пісні дзвенять нині 

по всій нашій землі!  

д) Хто ж дочекається в новому році жнива і хто привезе на вітряк зерно? (М. 

Стельмах) 

14. Вкажіть, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку. 

а) Наша з вами місія, дорогий друже, — пробудити, утвердити, виховати 

любов до слова.  

б)  Слався од краю до краю, Вітчизно, слався садами, піснями лунай! (М. 

Рильський) 

в) Зустрівшись тут несподівано, хлопці зніяковіли і, привітавшись, зайшли до 

хати разом.  

г) Не помічені юним гвардійцем, ми зупинились поблизу, і стримуючи ус-

мішку, теж стали слухати.  

д) Положивши перо, одкинувшись на спинку стільця і схрестивши на грудях 

руки, він став перепочивати (Панас Мирний). 

15. У якому рядку всі словосполучення стилістично правильні? 

а) Діюче законодавство, вищий учбовий заклад, міроприємство, прожитковий 

мінімум, на слідуючий день. 

б)  Любий із студентів, підготувати тези, ухвалити рішення, поїхати у від-

рядження, конкурентноспроможна фірма. 

в) Мова йдеться, невстигаючий учень, аркуш паперу, кошторис будівельних 

робіт, сучасна митниця. 



г) Приймати участь, правильна відповідь, втілюватися в життя, чергова 

печатка, на протязі року. 

д) Колишній учитель, значні зміни, проти ночі, краєвид з вікна, для годиться 

(про людське око). 

16. Вкажіть, яке речення побудоване неправильно. 

а) Роман Куліша займає в українській літературі особливе місце. 

б)  Подивившись кінофільм «Чорна рада», мені стала зрозумілою суть од-

нойменного роману Пантелеймона Куліша. 

в) Історична правда поєднується в романі з творчим домислом письменника. 

г) Головний конфлікт роману — боротьба за гетьманську булаву між Сомком 

і Брюховецьким. 

д) Шрам обурюється позицією міщан і захищає козацтво, старшину. 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XXVІ варіант 

1. З'ясуйте, у якому реченні підмет виражений словосполученням, що містить 

такі компоненти: іменник у називному відмінку із значенням відрізка часу + 

іменник із часовим значенням у родовому відмінку. 

а) Скільки літ пролетіло (М. Сингаївський). 

б) Тисяча літ пролетить від останнього бою — людям у людяний всесвіт 

проляже дорога.  

в) Це відбудови був початок (В. Колодій).                             г) Зима, а так, наче 

осінь (О. Гончар). 

д) Кінець дня минув у напруженій роботі (М. Трублаїні). 



2. Знайдіть речення з простим присудком, що не узгоджується з підметом. 

а) Є осінь у весни і в осені весна, як у сльозах любов і зустріч у прощанні... (В. 

Сосюра) 

б) Був ранок, сонце золотило далекі пагорби Сицилії... (М. Чабанівський) 

в) За лісом знову були поля (Ю. Смолич). 

г) Мир у світі таки буде — його хочуть усі люди (Народна творчість). 

д) Сну вже не було до ранку (Р. Іванченко). 

3. Визначте, в якому реченні є обставина із значенням місця — шляху руху. 

а) Нечасто шлях наш вистилали квіти... (Б. Олійник) 

б) Рвійно зеленим ланом червень пішов у наступ (Є. Будницька). 

в) Вибирай завжди дорогу нелегку (В. Сухомлинський). 

г) Душа тужить за просторами степу (О. Гончар). 

д) Чомусь Миронові раптом пригадалося його далеке рідне село з-з;і Дніпра 

на Катеринославщині.   

4. Виберіть речення, в якому неозначена форма дієслова виконує функцію 

додатка. 

а) Хоча б над тобою було сто вчителів — вони будуть безсилі, якщо ти не 

зможеш сам змусити себе до праці і сам вимагати її від себе (В. 

Сухомлинський). 

б) Чи мав я право з битви вийти геть? (М. Нагнибіда) 

в) Ніхто не змусить мене відмовитись від переконання: головним предметом у 

школі має бути людинознавство (В. Сухомлинський). 

г) І розпочне моє нове село свою одвічну хліборобську справу — роби і и хліб, 

саджать городину, творить добро... (Г. Світлична) 

д) Дідусь та рибалки, перехилившись через борт баркаса, почали вибирати з 

моря сітку (Ю. Збанацький). 

5. Визначте узагальнено-особове односкладне речення. 

а) Не мудруй багато, а працюй завзято (Народна творчість). 



б) Як скажуть люди, так і буде (Народна творчість). 

в) Колосе-повеню! Знаком пшеничної віри в небо зійди і прости заблукалих 

нетям, що й дотепера ще золото мають за міру, так, ніби золотом ви мірять 

можна життя (Б. Олійник). 

г) Поклич, поклич, Вітчизно-мати! Від недруга тебе обороню! (В. Бровченко) 

д) Благословіть мене на щастя, хай часто зустрічається, благословіть мене на 

горе, хай швидко забувається (Л. Талапай). 

6. Знайдіть неозначено-особове односкладне речення. 

а) Місто, заводи і села, юних вітайте — ідуть! (П. Усенко) 

б) Щасливі щастя не шукають (Народна творчість). 

в) Нас розвели дороги і роки (Т. Севернюк). 

г) У тридцять три розіп'яли Христа. Розіп'яли у тридцять третім Україну (В. 

Василашко). 

д) Кажуть люди, у битві минулій він солдата грудьми заслонив (К. Дрок). 

7. Структура якого речення ускладнена однорідними означеннями? 

а) Хотів би я бути міцним і суворим. На славу байдужим, на слово нескорим... 

(А. Малишко) 

б) ...І квітла, снила, парувала важка чорноземна рілля (А. Малишко). 

в) Україно тернова, свята і висока, не зів'януть твої корогви золоті (Т. 

Севернюк). 

г) Часто чуємо, яка важка вона, творча праця, як нам нелегко (О. Гончар). 

д) А Настя усе була добра, тиха, сумирна (М. Коцюбинський). 

8. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку? 

а) Уклін земний, працівникам землі! Вам, сіячі, плугатарі, — спасибі! (М. 

Рильський) 

б) Я єсть Людина, в боротьбі зміцніла, в труді завзята, в творчості жива... (М. 

Бажан) 

в) Ні вража лють, ні лжа, ні спроба збройна мене не відвернули від мети (М. 

Бажан). 



г) Червону руту не шукай вечорами, — ти у мене єдина, тільки ти, повір (В. 

Івасюк). 

д) А коли поєднали нас пісня, та хліб, та борня, ростемо у прийдешність, 

спільноту цю в душі поклавши (В. Коротич). 

9. Серед наведених речень знайдіть складносурядне. 

а) Сім літ мак не родив, а голоду не зробив (Народна творчість). 

б) Лихий жнець — дзень-дзень, аби минув день (Народна творчість). 

в) Як сіно косять, то дощів не просять (Народна творчість). 

г) Пізнайте істину — і вона порятує вас (Народна творчість). 

д) При соловієві і горобець співак (Народна творчість). 

10.Визначте складне безсполучникове речення з єднальними відношеннями, із 

значенням часової послідовності. 

а) Відберіть у людини мову, і вона здичавіє (І. Цюпа). 

б) Тільки знаю напевно, тільки знаю єдине: не вмирати під бомбами — жити 

хоче людина.  

в) Усякі запроданці і лакузи розтерзували творчу спадщину Михайла Гру-

шевського плугами наклепів і злоби, а його ім'я випікали вогнем з пам'яті 

народу (3 часопису). 

г) Сьогодні день прекрасний: я — в Карпатах (С. Галябарда). 

д) Ось зараз відізветься дзвінок, я відкрию двері й онімію від радості (І. 

Вільде). 

11. Знайдіть серед наведених речень складнопідрядне способу дії. 

а) Чи зігрієш поріг у краях загадкових, як тепла не зберіг, де колиска вербова 

(В. Василашко). 

б) Тріпоче листя — ще живе й зелене — так, ніби тихо музика звучить (Т. 

Севернюк). 

в) Важко переоцінити вплив, що його справив на перебіг української історії 

Богдан Хмельницький.  



г) Будь непримиримим до того, хто прагне жити за рахунок інших людей (В. 

Сухомлинський). 

д) Яке «помагайбі», таке й «доброго здоров'ячка!» (Народна творчість). 

12. У якому з наведених речень виражається умова? Охарактеризуйте його за 

структурою. 

а) Учив він (учитель) сумління, бо сам був ходяча совість людська (Остап 

Вишня). 

б) Глибока туга властива душевному станові жінок усіх часів, бо їм суджено 

народжувати життя, призначене для смерті (Р. Іваничук). 

в) Полетіла б я до хмари, коли б крильця мала (Народна творчість). 

г) Як пишно в кульбаб золотилися вії, Коли на лугах проростала трава (Д. 

Луценко). 

д) Чим більше слухати, тим більше хочеться чути (М. Коцюбинський). 

13. З'ясуйте, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку. 

а) Коли зграя залетить далеко, і коли в тумані стане тихо, я зупинюся й 

послухаю, що робиться попереду (Г. Тютюнник). 

б) Посеред майдану, де мене поза ту ніч лишили радисти, я зупинився, не 

знаючи, куди його податися.  

в) Мені стояло в пам'яті роками, як ми тоді не відали про те, чого старий 

тремтячими руками ловив секунди крильце золоте (Л. Костенко). 

г) Тепліше стає на серці, коли бачиш, що ти не цілком одинокий на світі, що є 

добрі люди, які дбають про тебе (М. Коцюбинський). 

д) Ніхто не знає, де вони зимують зиму, де ховаються від лютих буранів (О. 

Гончар). 

14.  Вкажіть умову відокремлення означення у реченні. 

Нещасливий в особистому житті, Шевченко найвищу і найчистішу красу світу 

бачив у жінці, в матері. а) Ступінь поширеності означуваного слова іншими 

членами речення. 

б) Синтаксична несполучуваність із займенником. 

в) Ускладнення основного змісту причиновим значенням. 



г) Постпозиція щодо означуваного слова. 

д) Уточнюючий характер означення. 

15. Продовжте речення: «Гумор — це...». 

а) ...доброзичливе висміювання чиїхось вад.            б) ...різке, принизливе 

висміювання. 

в) ...особливо дошкульна викривальна насмішка. 

г) ...приховане глузування, засноване на називанні супротивного. 

д) ...застосування лексики художнього зображення. 

16. У якому рядку одне слово із наведених пар слів неможливе в літературній 

мові? 

а) Зал — зала, манжет — манжета, адрес — адреса. 

б) Клавіш — клавіша, відпуск — відпустка, жираф — жирафа. 

в) Перифраз — перифраза, африкат — африката, спазм — спазма. 

г) Генезис — генеза, голубінь — голубизна, роль — роля. 

д) Відробіток — відробок, бистрина — бистрінь, глибина — глибінь. 

 

 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XXVIІ варіант 

1. Знайдіть речення, в якому підмет виражений нерозкладним 

словосполученням з метафоричним значенням. 



а) А в синім небі Чумацький шлях показує дорогу (О. Довженко). 

б) Настане золотий вік. Минуло «Бути чи не бути» (В. Сосюра). 

в) Над заводом — задуманий дим, під очима — фіалки утоми (В. Сосюра). 

г) Тихо вечір на місто лапу кладе і мурчить щось під ніс незвичне (Ю. 

Дмитренко). 

д) Серед лілій, серед білих, серед темної води править човном хтось невмілий 

(Г. Калюжна). 

2. Знайдіть речення з іменним складеним присудком. 

а) Я любити тебе не покину, краю мій, і очей дорогих, поки серце моє солов'їне 

буде битись у грудях моїх (В. Сосюра).           б) Степан лишився сам перед 

розчиненими дверима (В. Підмогильний). 

в) Як я знаю цей смерк очей, погляд зранений, погляд-стогін (О Йовенко). 

г) Весною Чижик молоденький, такий співучий, проворненький, в садочку все 

собі скакав (Л. Глібов). 

д) Посмертного життя не хочу я собі (Леся Українка). 

3. Виберіть речення з обставиною міри і ступеня. 

а) Щасливо, радісно, весільно квітує нива молода (М. Петренко). 

б) За красну пісню на всі голоси, що хочеш, водограю, попроси (В. Івасю 

в) Іду без втоми і вагання і не схиляючи чола (Є. Летюк). 

г) Марті було радісно, що заради неї зібралися за цим столиком хуторяни (М. 

Зарудний). 

д) Тільки той сповна спроможний зрозуміти життя в усій красі, хто брав його 

в бою...  

4. У якому реченні наявна обставина причини? 

а) Що то значить Батьківщина! Доки в тебе вона є, ти і багатий, ти дужий, ти і 

всім потрібний, Романе.  

б) Та сам собі у бур'яні, щоб не почув хто, не побачив, виспівую та плачу (Т. 

Шевченко). 

в) В узголов'ї од маків червоно — сон від сорому почервонів... (В. Василашко) 



г) Бережімо людство, але матір перш за все на світі — бережім (І. Гнатюк). 

д) По дорозі знущань і образ з Богом в серці й гіркою сльозою, крізь епохи і 

зболений час йшла Вкраїна моя сиротою (О Галябарда). 

5. Серед наведених речень знайдіть узагальнено-особове. 

а) Тишина... Я на схід і на захід дивлюсь (О. Підсуха).          б) Питай не старого, 

а бувалого (Народна творчість).              в) Росте дитина в сні, а геній — після 

смерті (О. Підсуха). 

г) Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок — надійний причал (В. 

Крищенко). 

д) Не кожний веселий, хто співає (Народна творчість). 

6. Визначте безособове речення, головний член якого виражений безособовим 

дієсловом. 

а) В епіцентр подій і надій нас добою поставлено (Т. Костецька). 

б) Мені дано цей білочолий день. Мені дано цей чорнобровий вечір (О Реп'ях). 

в) Дніпрельстан будувати пощастило мені (О. Голованівський). 

г) Грозою вмито перші ніжні трави, в квітневий сад розчинено вікно, і серце 

позбувається печалі: весні таїти смуток не дано! (В. Кузьменко).                                    

д) Тихо в повітрі... (М. Коцюбинський). 

7. Укажіть основну причину (загальну умову) відокремлення членів речення. 

а) Інверсійна позиція.                                   б) Ступінь поширеності іншими 

членами речення. 

в) Сусідство з іншими відокремленими членами речення. 

г) Синтаксична несполучність окремих членів речення з особовими 

займенниками. 

д) Ускладненість основного змісту, що передається відокремленим членом. 

8. Структура якого речення ускладнена однорідними означеннями? 

а) Понад усякі сучасні швидкості прудкіші людські літа: блискавками летять 

(О. Гончар). 



б) Творчість поетова гуманістична, інтернаціональна, вселюдська за своїм 

глибинним змістом.  

в) У руку взяв зерно важке і повне, і налилася силою рука... (В. Бичко) 

г) Очевидно, наша літературна критика надалі буде ще пристраснішою, ще 

гострішою у виступах проти войовничої ворожої ідеології сучасного 

імперіалізму (О. Гончар). 

д) Польова дорога з пилюкою, прибитою легким дощем, м'яко стелиться під 

ногами (Р. Дідула). 

9. У якому реченні неправильно розставлено розділові знаки? 

а) — Оце все разом і є для мене любов, і кращого я навіть не хочу (М. 

Стельмах). 

б) І яскраво, як і завжди, світило сонце і збурювалися теплі вітри, і знову квітли 

бузок, черемха, тополя, троянди (Р. Іванченко). 

в) Лиш місяць мерзне у вікні нічному і паморозь, мов папороть цвіте (Б. 

Грищук). 

г) Ліс темний, високий, густе гілля переплелося і де-не-де низько звисає над 

вузькою смугою дороги. д) Вона [Цвітанка] ступила ще кілька кроків, і 

раптом ліс кінчився (В. Малик). 

10. Серед наведених речень знайдіть складне безсполучникове. 

а) Вмирає людина, але живе краса. Краса природи. Краса жінки. Краса 

творення (П. Загребельний). 

б) Багатому у двір котиться, а бідному — з двору (Народна творчість). 

в) Засуджують те, чого не розуміють (Народна творчість). 

г) А підходиш ближче — нема нікого (Л. Костенко). 

д) Не все те неправильне, що тобі незрозуміле (Г. Сковорода). 

11. Знайдіть і проаналізуйте складне речення з підрядною часовою частиною. 

а) А прийшла лиха година — впав козак наш у траві (В. Крищенко). 

б) Як страшно це, коли корчують сад, коли красу десь на грошву міняють (Г. 

Світлична). 



в) Я знаю, завтра, з ранішнім сонцем влетить до мене в хату твоє жіноче 

контральто...  

г) Поки сію — живу (П. Загребельний). 

д) Ніколи не забуду, як тихого літнього ранку ми спостерігали народження дня 

і схід сонця.  

12. Визначте, в якому складнопідрядному реченні наявна підрядна частина 

причини. 

а) Бо народу, що втратив мову, більше нічого вже втрачать (В. Гончаренко). 

б) Любімо світ цей щохвилинний, він неповторний, як і ми (А. Демиденко). 

в) Як пахне хліб — це знає кожний з дитинства, бо і «колискова», і «колос» 

зігріті теплом материнських рук, з яких починаються витоки Людини (М. 

Подолян). 

г) ...Крізь образи і розлуки печаль дітей знов нас пече: їм треба материнські 

руки, їм треба батьківське плече (В. Крищенко). 

д) Тоді лиш пізнається цінність часу, коли він втрачений (Г. Сковорода). 

13. У якому реченні з однорідними членами допущено пунктуаційну помилку? 

а) Уміння чітко мислити, багата уява, достатній запас слів — ось що дає змогу 

людині стисло і небагатослівно висловити досить складні думки (А. Коваль). 

б) Майже всі опери Миколи Лисенка: «Чорноморці», «Різдвяна ніч», 

«Утоплена», «Тарас Бульба» написані на лібрето Михайла Старицького (З 

календаря). 

в) У неї було все: багатство і дивовижна врода (Б. Лепкий). 

г) Піч, і комин, і жердка для убрання, і лави, і стіл, і колиска — все на своїм 

усталенім зручнім місці, як у кожнім житлі людськім (М. Влад).  

д) На тім рушникові оживе все знайоме до болю: і дитинство, й розлука, й твоя 

материнська любов.  

14. У якому безсполучниковому складному реченні на місці риски треба 

поставити двокрапку? 

а) Защебетав соловейко / пішла луна гаєм; червоніє за горою, плугатар співає 

(Т. Шевченко). 



б) У товаристві лад / усяк тому рад (Народна творчість). 

в) Дружба — як дзеркало / розіб'єш — не складеш (Народна творчість). 

г) Продають / хвалять, купують / гудять (Народна творчість). 

д) Рада б зірка зійти / чорна хмара заступає (Народна творчість). 

15. Продовжте речення: «Епітет — це...». 

а) ...троп, побудований на зіставленні двох явищ, предметів, фактів для 

пояснення одного з них за допомогою іншого. 

б) ...троп, художнє означення, що виділяє та образно характеризує якусь рису 

певного явища, предмета, дії. 

в) ...троп, побудований на вживанні слів у переносному значенні на основі 

аналогії, подібності. 

г) ...троп, для якого характерне перенесення ознак, властивостей людини (чи 

живої істоти) на неживі предмети, явища та абстрактні поняття. 

д) ...троп, в основі якого лежить підкреслене перебільшення розмірів, рис, 

характеристик, ознак предмета чи явища. 

16. У якому випадку допущено помилку при побудові словосполучень? 

а) Розбіжності з питань, звести нанівець, спільне підприємство, відповідач у 

справі, чинити опір. 

б) Обопільна угода, нагальна справа, скрутні обставини, громадська думка, 

орендні відносини. 

в) Вжити термінові заходи, діяти всупереч наших пропозицій, сфотогра-

фуватися в анфас, оплачувати за проїзд, план з продажі м'яса. 

г) Очолювати Раду, скористатися пропозицією, напередодні переговорів, 

сплата позики, триматися осторонь. 

д) Зважаючи на викладене вище, у скрутному становищі, поза всяким 

сумнівом, позачергове скликання, залучати до роботи. 

 

 

 



 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XXVIIІ варіант 

1. У якому реченні підмет виражений нерозкладним словосполученням, що 

поєднує слово з метафоричним значенням та іменник у родовому відмінку? 

а) Батько Дніпро тече собі спокійно, і ліси на горах стоять, як на картині 

художника (Ю. Яновський). 

б) Важкі краплі роси падали зрідка і тихо в траву (Ю. Смолич). 

в) Верхівки сосен у лісі були облиті сонячним багрянцем (В. Собко). 

г) ...Ба навіть сивоусий бригадир, скупий у мові і суворий в ділі, підхоплює ті 

звуки легкокрилі.  

д) Юнь моя ромашкова, юність яворова! Блискає за вибалком місяця підкова 

(А. Малишко). 

2. У якому реченні простий дієслівний присудок ускладнений часткою? 

а) На Музичука написали, що вбитий, а він візьми й прийди (Є. Гуцало). 

б) От, здається, ти зайдеш і сядеш тихенько до столу (Є. Летюк).     в) Я сів 

писати статті (Ю. Смолич). 

г) Ти не плач, не плач, і пробач мені, чуєш, пробач (Л. Талалай). 

д) Дивлюся на руки свої і питаю-питаюся: — Ну що вам і як вам, півділа 

зробили чи все?  

3. У якому з наведених речень сполучення «з + орудний відмінок» виконує 

функцію додатка? 

а) Черниш мовчав, ішов з новачками попереду... (О. Гончар) 

б) Ми їхали мовчки з тобою, для щастя не знаючи слів (М. Рильський). 



в) Десятикласники зустріли Василя Олександровича з настороженою за-

цікавленістю (І. Цюпа). 

г) Сашко з Василем майнули грати в футбол... (А. Дімаров) 

д) Події розгорнулись з блискавичною швидкістю (О. Гончар). 

4. Визначте, в якому реченні наявна обставина із значенням допусту. 

а) Мене водило в безвісті життя, та я вертався на свої пороги... (Д. Пав-личко) 

б) Треба сказати, що така наочна агітація вражає, попри всю небагатослівність 

(В. Коротич). 

в) Ще сонячні промені сплять, — досвітні огні вже горять (Леся Українка). 

г) Хоча була північ, спати не хотілось (І. Цюпа). 

д) Хоч на щастя життя багате, але кожну людину ждуть і печалі, і сум, і втрати, 

і не можна їх обминуть (В. Симоненко). 

5. Знайдіть безособове речення, головний член якого виражено неозначеною 

формою дієслова. 

а) Не попрощатись не боюся, чогось боюся не зустріти, боюся — раптом 

розминуся з тобою, молодістю, світом (Л. Талалай). 

б) Ні, треба твердо дивитися на світ (Р. Іваничук). 

в) Та не вбити вже у живих пісню правди і волі (В. Колодій). 

г) Спиніться!.. Та не слухають сини, як всі сини, що з отчого порога ідуть у 

світ (Л. Дмитерко). 

д) Це ж бо щастя — у святковий будень в теплу землю сіяти зерно! (В. Колодій) 

6. Серед наведених речень знайдіть називне. 

а) Батько і мати... У долі дитячій треба, щоб кривди між них не було (В. 

Крищенко). 

б) У білої заздрості — біла печаль, у чорної — чорний весь світ (А. 

Демиденко). 

в) Було містечко... А підходиш ближче — нема нічого (Л. Костенко). 

г) Над малям і Кирилом — німб (В. Лучук). 



Самих колодязів замало. Ставків би ще (М. Рильський). 

7. Серед наведених прикладів речень знайдіть приєднувальні конструкції. 

а) Живемо в такий час, коли йде вирішальна боротьба за людину, за її майбутнє 

(О. Гончар). 

б) Життя людське унікальне і, по суті, невичерпне (О. Гончар). 

в) Ой темно ж. Ніч (П. Тичина). 

г) Трактористи зійшли на землю. А до них уже підходили колгоспники: 

чоловіки від кузні, дівчата з комор. Вітання, жарти, сміх (А. Головко). 

д) Він пригадав воєнну весну. Повінь. Жорстокий бій. І згарище в імлі (В. 

Бичко). 

8. Укажіть правильно названі функції звертання. 

а) Називання адресата мовлення, активізація уваги співбесідника, експре-

сивно-оцінна. 

б) Експресивно-оцінна, називання адресата мовлення.              в) Модальна, 

експресивно-оцінна. 

г) Називання адресата мовлення.                д) Активізація уваги співбесідника. 

9. Виберіть складносурядне речення з розділовими відношеннями із 

значенням взаємовиключення подій. 

а) Хто звечора скаче, той вранці плаче (Народна творчість). 

б) Хоч сядь та й плач, хоч стоячи кричи (Народна творчість). 

в) Поле має вуха, а ліс — очі (Народна творчість). 

г) Зимове сонце — як мачушине серце: світить, та не гріє (Народна творчість). 

д) Ні в березні води, ні в квітні трави (Народна творчість). 

10. У якому складносурядному реченні сполучник а вжито в єднальному 

значенні? 

а) Ніч, а людина працює, бачите, як прожектором освітлює поле (В. 

Сухомлинський). 

б) Людина смертна, а народ безсмертний — завдяки своїй мужності, нез-

ламності, волі до перемоги.  



в) Друга шукай, а знайдеш — тримай (Народна творчість). 

г) Не той пише добре, хто пише красно, — а честь і хвала тому, хто пише ясно 

(І. Огієнко). 

д) Стоїть в задумі сива мати, а листя пада золоте (М. Томенко). 

11. Виберіть складнопідрядне речення, в якому виражається нереальна умова, 

та схарактеризуйте його за структурою. 

а) Як хочеш світити — потрібно згорять (І. Жиленко). 

б) Якби сила та воля, то дядько Зновобрать заборонив би в школі вивчати 

умовну форму на уроках мови (П. Загребельний).    в) Якщо тобі засмута 

вкриє личенько, не дай, щоб тішилась біда (М. Ткач). 

г) Якщо серце не байдуже, ти зі мною заспівай (М. Ткач). 

д) Будь-яка праця стає творчістю, якщо ти вкладеш в неї душу (В. Сухо-

млинський). 

12. Виберіть і охарактеризуйте складнопідрядне речення з підрядною 

частиною міри і ступеня. 

а) Світанку наш! Як шкода? Тратимо зміст, що в тобі — в трояндній краплі (В. 

Барка). 

б) Чим чорніший пар, тим більша паляниця (Народна творчість). 

в) На шторм виглядає, хоч хвилі не злі (Т. Севернюк). 

г) Залізо ржавіє, не знаходячи собі застосування, стояча вода цвіте, а на холоді 

вкривається кригою, розум же людини, не знаходячи собі застосування, хиріє 

(В. Сухомлинський). 

д) Чим я маю привернути серце милої, — не знаю! (Леся Українка) 

13. З'ясуйте, у якому безсполучниковому складному реченні допущено 

пунктуаційну помилку. 

а) Уночі палало село, з неба злякано дивився вниз поблідлий місяць (В. 

Винниченко). 

б) Полум'я ж росло, вітер грався ним, місяць з жахом тікав серед хмар (В. 

Винниченко). 



в) Не змогли нас супостати взяти в кайдани свої, ми бороним наші хати, наші 

тихії гаї (В. Самійленко). 

г) Уже схопилось із неба сонце, заглянув місяць у моє віконце (Леся Українка). 

д) У долині село лежить, понад селом туман дрижить (І. Франко). 

14. Вкажіть, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку. 

а) Я певен, що все буде добре: дивись, народ у нас, як на підбір (О. Гончар). 

б) Я певний: кожен справді великий, справді народний співець викликає любов 

і пошану до себе не тільки серед земляків... (М. Чабанівський). 

в) Але, я думаю, найбільш на Україну тягли його відтіль ті струни потайні (М. 

Рильський). 

г) Певно се країна світла та злотистої блакиті, певно тут не чули зроду, що бува 

негода в світі.  

д) Очевидячки, се питання усіх цікавило (М. Коцюбинський). 

15. До якої форми красномовства належить текст? 

...Спинюся тепер на слові в сценарії. Що сценарист повинен робити із сло-

вом в ім'я життєвої правди? Чи мусить він залізати в шкуру недорікуватої 

людини і, зображуючи її, чревовіщати звідтіля такими словами, як «осьдечки», 

«отамечки» тощо, чи потрібне щось інше? Так, потрібне інше. 

Якщо сценарист візьме на себе роль культурного перекладача, тоді він 

покаже робітника і селянина в кінематографії такими, якими вони є, а не та-

кими, якими робить їх недорікувата мова. 

Я проілюструю вам свою думку одним прикладом. Уявіть собі, що ви не 

знаєте болгарської мови і розмовляєте з болгарином, а перекладач у вас 

людина некультурна і нерозумна. Тоді у болгарина залишиться таке враження, 

що він розмовляв з дурнем. Навпаки, якщо перекладач культурний, з дуже 

багатим лексиконом, багатий думкою, то навіть деякі ваші мовні помилки він 

згладить і перекладе сказане вами так, що про вас залишиться гарне враження. 

Отже, я вважаю, що лексикон нашого героя має бути індивідуалізований, 

але ні в якому разі не натуралістичний (О. Довженко. Лекція 13 грудня 1949 

р.) 



а) Парламентської.  б) Академічної.  в) Соціально-побутової.  г) Судової.   д) 

Церковно-богословської. 

16. У якому реченні виділені слова вжито для контрастної характеристики 

образів, предметів, явищ, настроїв? 

а) В мужика землянка вогка. В пана хата на помості (Леся Українка). 

б) Цілу ніч надворі виє хуга, плаче, деренчить в віконнім склі (І. Драч). 

в) Слово «ментальність» пов'язане з латинським словом mentalis — розумовий, 

mens, mentis — розум, інтелект, думка (Із словника).             г) Сонце западає 

за високі гори, товар повертає до свої обори.  

д) Молюся, плачу і ридаю, воззри, Пречистая, на їх, отих окрадених, сліпих 

невольників.  

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XXІX варіант 

1. Знайдіть речення, в якому підмет виражений нерозкладним 

словосполученням, що становить поєднання неозначеного займенника з 

будь-якою прикметниковою формою в називному відмінку. 

а) Це добре — щось лишається нетлінним, прийшовши у всечасність на-

завжди! (В. Коротич) 

б) Воно, те щось, тендітне й безплотне, ледве вловимою тінню бігло по житах 

і пшеницях, ховалося в ячменях (Ю. Збанацький). 

в) І хороше, і дивно, і радісно стає мені, малому, в цім світі (М. Стельмах). 

г) В просторій кімнаті стояло щось із п'ятнадцять столиків (М. Трублаїні). 

д) Прекрасне нове Запоріжжя. Є в нім не тільки вже щось рідне, нове, наше, 

але прекрасне нове.  

2. Назвіть випадок формального уподібнення (узгодження) головних членів у 

реченні. 

Єдина путь серед бур — назустріч (О. Довженко). 



а) Коли присудок виражений фразеологізмом. 

б) Коли присудок виражений словом, що означає родове поняття. 

в) Коли присудок виражає абстрактне поняття, яке не може мати форм 

множини. 

г) Коли присудок виражений іменником із значенням сукупності. 

д) Коли присудок наділений особливими формами вираження (невідміню-

ваними частинами мови (прислівники, вигуки), вільними словоформами і 

прийменниково-відмінковими формами). 

3. У якому з наведених речень порівняльний зворот виконує функцію 

обставини способу дії (порівняння)? 

а) Немирів мені, як батьківщина (О. Іваненко). 

б) Де такі міста є, де такі є села, де така є доля, як у нас, весела? (В. Сосюра) 

в) Замовк богатир, а пісня, мов луна, ще летіла над широким степом (Ю. 

Ярмиш). 

г) Степ для них давно мов рідний брат (О. Лукашенко). 

д) А жита — як літа його, а літа — як жита (Б. Олійник). 

4. У якому реченні прямий додаток виражено родовим відмінком? 

а) Є хмарний день, є день без хмар — життя химерний календар (Р. Братунь). 

б) Кожен з них почувався галузкою зеленої різдвяної ялинки (В. Вовк). 

в) Дай, Боже, до старості не знати чорної заздрості, дай, Боже, не заздрить 

нікому (А. Демиденко). 

г) В моїй сльозі є сіль землі (Т. Севернюк). 

д) Оця нічия для неї величезна перемога (В. Собко). 

5. Виберіть односкладне називне речення. 

а) Стою. Дивлюся на дніпровські схили (Л. Костенко). 

б) У білої заздрості — щирість в очах, у чорної — схована злість (А. Деми-

денко). 

в) Буде буря. Буйний вітер свище (О Гординський). 



г) Ти виграв. Поникли чари. Ні стиснутих рук, ні сліз (Т. Севернюк). 

д) Піски та піски. Ані деревця, ані зеленого кущика (О. Іваненко). 

6. Серед наведених речень виберіть односкладне безособове з прислівником у 

ролі головного члена. 

а) Нема нічого більшого у світі за дивне щастя жити на землі (П. Осадчук). 

б) А чи радість буває гіркою? Буває. Як приходить запізно (О. Підсуха). 

в) Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою (Т. Шевченко). 

г) Я без тебе всі дні у полоні печалі (В. Івасюк). 

д) Цілий день було холодно (О Скляренко). 

7. Яке значення передають слова і словосполучення повір, пробачте мені, уявіть 

собі в ролі вставних? 

а) Указують на джерело повідомлення. 

б) Виражають почуття мовця. 

в) Привертають увагу співбесідника чи читача. 

г) Указують на зв'язок думок, послідовність викладу. 

д) Указують на спосіб оформлення думки. 

8. Знайдіть речення, в якому допущено пунктуаційну помилку. 

а) Якщо не можеш бути вічно юним, то змолоду не будь старим бодай (Д. 

Павличко). 

б) Коли ти щасливий — а так багато нам дано для щастя — тебе обов'язково 

полюблять (С. Дідула). 

в) У намисті, у росах доріжка засиніє в зеленім саду, і, притомлений 

Котигорошко, я на груди землі упаду (А. Малишко). 

г) Літературно-критична як і всяка творча праця вимагає суворості до себе, 

духовної самодисципліни... д) І, здається, з моєї долоні вирушають, 

співаючи, в путь колоски, як солдати в колоні, що свободу і щастя несуть (Д. 

Павличко). 

9. У якому реченні правильно розставлено розділові знаки? 



а) Відберіть у людини мову, і вона здичавіє (І. Цюпа). 

б) А десь біжать залізні коні, і пахне холодом трава (В. Сосюра). 

в) Зрештою, все на світі однакове, і світ однаковий (П. Загребельний).  

г) Знову джміль розмружить квітку, і літо гратиме в лото (Л. Костенко).  

д) Там соловейко вмер, і почорніли віти (А. Малишко). 

10. Вкажіть, яке з речень є складносурядним із розділовими відношеннями. 

а) Примхлива і непередбачена доля людини, але, пане маляре, сила і розум 

людини роблять долю слухняною (Натан Рибак). 

б) Зорі ті ж самі, одначе світ інакший (О. Пахльовська). 

в) Чи ти мій сон, чи ти моя уява, чи просто чорна магія чола... (Л. Костенко) 

г) Що з очей, то і з мислі (Народна творчість). 

д) Хоч чоловік і вбогий, та слово в нього чисте (Народна творчість). 

11. Укажіть складнопідрядне речення з підрядною допустовою частиною. 

а) Де б я не був за далекою даллю, тебе, Україно, завжди пізнаю... (А. Ма 

лишко) 

б) Збоку дивитися легко, одначе не так воно просто бігти (О. Гончар). 

в) Хай у колі і справ, і пісень найсердечніші будуть в нас стрічі (П. Усенко). 

г) Не встигли дужі ноги находитися, натомитися по зелених дорогах, а вже 

земля заколисала своїх оборонців міцним непробудним сном (М. Стельмах) 

д) Хай говорить серце... Невиразно воно говорить, як весняна річка (Леся 

Українка). 

12. Знайдіть серед наведених речень складнопідрядне з підрядною 

займенниково-означальною частиною. 

а) Зоря упала, загубилась в травах, неначе доля в лініях долонь (Б. Грищук). 

б) Так для сонечка осінь убралася, мов цариця у свято врочисте (Леся Ук-

раїнка). 

в) Так земля осінньої пори розкриває свої дари, вдячна за любов людську й за 

працю (М. Подолян). 



г) Полинова межа поміж нами у даль пролягла, стала раптом чужа та надія, що 

в серці була (М. Ткач). 

д) Той, хто не знає меж своїм бажанням, ніколи не стане справжнім гро-

мадянином (В. Сухомлинський). 

13. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку при відокремленні 

означень? 

а) Я люблю українське село, повне шуму, повне дум (В. Сосюра). 

б) Оповитий тишею степ дихав пахощами росяних трав (П. Панч). 

в) Втомлена вона заснула, голову поклавши на камінь (І. Франко). 

г) Жовто помальовані парти, зсунуті в кутку докупи, були покриті пилом (М. 

Коцюбинський). 

д) Тепла ніч, наповнена степовими пахощами, пропливла над Асканією (О. 

Гончар). 

14.  Укажіть умову відокремлення дієприкметникового звороту в реченні. 

Схвильована словами Івана, Оксана мовчала (А. Головко). 

а) Позиція по відношенню до означуваного слова. 

б) Ускладнення основного змісту причиновим значенням. 

в) Синтаксична несполучність з означуваним словом. 

г) Сусідство з іншими відокремленими членами. 

д) Ступінь поширеності іншими членами речення. 

15. Із якою стилістичною метою вжито виділені в реченні антоніми? 

Вмирає пізно чоловік, А родиться дочасно, Тому й на світі жити звик, Як раб і 

рабовласник. 

Він като-жертва, жєртво-кат, Страждає і богує, Іде вперед, немов назад, Як 

душу гнів руйнує (В. Стус) 

а) Як засіб словесної гри (каламбур). 

б) Для контрастної характеристики образів, предметів, явищ, настроїв. 

в) Як засіб створення гумористичних, іронічних ефектів. 



г) Для надання мовленню урочистого, піднесеного забарвлення. 

д) Для відтворення місцевого колориту. 

16. З'ясуйте, в якому рядку наведено стилістично нейтральні 

(загальновживані) мовні одиниці. 

а) Суфікс, дієслово, присудок, фонема, епітет.                 б) Мати, батько, вода, 

жито, робота. 

в) Аналіз, синтез, індукція, дедукція, дослідження.              

г) За наказом, ввести до складу, відповідно до, згідно з, одержувач.                 

д) Статус, геноцид, консенсус, виборча кампанія, трудівники полів. 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з української мови 

ІІ курс 

XXX варіант 

1. У якому реченні іменна частина присудка виражена нерозкладним 

словосполученням? 

а) Той чумак дививсь-дививсь, далі як ухопить спис (Народна творчість). 

б) Тоді вона у крик (Марко Вовчок).            в) Цивілізація — добро та людяність 

(В. Коломієць). 

г) Батько і мати — два сонця гарячих, що нам дарують надію й тепло (В. 

Крищенко). 

д) «Ніззя» —то його вуличне прізвисько... (В. Симоненко) 

2. Знайдіть речення, в якому складений дієслівний присудок становить 

поєднання інфінітива з особовою формою дієслова, що виражає 

можливість/неможливість виконання дії. 

а) Місити глину, звісно, зміг би кожен, крутити круг — таким нема числа. Та 

тільки той зліпити горщик може, хто осягнув священність ремесла (Є. 



Летюк).     б) Не поет, хто покидає боронить народну справу (Леся Українка).      

в) Я вірші став Михайлові читати, які нетлінний камінь приберіг. 

г) Був чудовий серпневий ранок. Сонце стало ясне, веселе, умите і зараз-таки 

почало гратись з золотими стіжками жита й пшениці... (М. Коцюбинський) 

д) Небо над вербами помітно поблідло — починало розвиднятися (О. Гончар). 

3. У якому реченні родовий відмінок виконує функцію додатка? 

а) Земними плодами під зорями зоріє людини подвиг! (М. Ткач).        б) Всяка 

пташка своїх пісень співає (Народна творчість).                     в) В сірих очах 

старого світиться радість (І. Цюпа). 

г) Хтось із нетерплячих виривається вперед, але його повертає назад голос 

командира (М. Стельмах). 

д) Далеко в тишині чулися важкі кроки вартового (О. Гончар). 

4. У якому з наведених речень означення виражено нерозкладним 

словосполученням? 

а) Сад — то спів веселих птахів і сумних вітрів (Л. Дмитерко). 

б) В кінці села, коло самої Роставиці, стояла хата старого Петра Джері (І. 

Нечуй-Левицький). 

в) Роман — людина ніжної і сумирної вдачі (О. Гончар). 

г) Микола знав, що коні самого голови і його багатої рідні стоять дома в 

повітках.  

д) Бо хоч які міцні будуть плечі одної людини, проте ніколи вони не витри-

мають того, що витримають плечі колективу (О. Гончар). 

5. Знайдіть узагальнено-особове односкладне речення. 

а) Не обіцяй добро зробить людині, а просто, якщо можеш, то зроби (М. 

Карпенко). 

б) Іду полем, а квітів безліч... (М. Коцюбинський) 

в) Ні, на березу під осінь ніколи не скажуть: старіє, а ловлять листок і під-

носять до губ, золотий] як мрія (В. Соколов).         г) Як згадаю про руки 

мамині — хліба в світі легкого нема мені (П. Осадчук). 



д) Вірю: будуть жнива і в мене, і кукіль, і витка павутиця не засмітить чистого 

зерна (Н. Кащук). 

6. Визначте безособове речення, головний член якого виражений особовим 

дієсловом, вжитим у безособовому значенні. 

а) І не спалось мені, не спалось (Л. Костенко).                б) Не було тоді видно 

ні батька, ні сина.  

в) Пахло дикими травами і лозовою корою (Ю. Збанацький).             г) Нема 

вітру, тиша, спека, і димок пеленою тоненькою тремтить над лугом і не тане 

(Є. Гуцало).        д) Стало тихо (Ю. Смолич). 

7. Структуру якого речення ускладнено однорідними додатками? 

а) Будь майстром, поетом, художником у справі, яку ти справді любиш (В. 

Сухомлинський). 

б) Мало бачити зовнішність дитини, треба бачити її душу. Лише тоді ви будете 

справжнім учителем, вихователем, другом дітей (В. Сухомлинський). 

в) Досвідчена вчителька і словом, і увагою пригріла хлопчика (І. Цюпа). 

г) Ростуть мої діла, мої надії (Д. Павличко).                      д) Я полем ішов, і 

зеленим узліссям, і лугом...  

8. Структура якого речення ускладнена відокремленою прикладкою?  

а) Люд без мови —то глина безлика, без'язика отара овець (Н. Забіла). 

б) Йшла вона врочиста і проста, його старенька вісімдесятирічна мати. в) 

Остап — хлібороб справжній  

г) Учителю, стою перед тобою, малий, вчарований до німоти (Д. Павличко). 

д) Тут мені, як і птиці, все знайоме у ріднім краю... (М. Сингаївський) 

9. Знайдіть і охарактеризуйте розділове складносурядне речення із значенням 

взаємовиключення подій. 

а) Чи піснею, чи, може, казкою, чи відгуком далеких чар війнуло... (Є. Летюк) 

б) Ой засиніла на небосхилі попруга, чи ліс, чи гори (Панас Мирний).               в) 

Чи то мені здається, чи то справді свист тихшає (М. Коцюбинський).               г) 

Чи то садок видніє, чи город, чи поле?  



д) А поет усе то грає, то щось пише на папері й роздає писання людям (Леся 

Українка). 

10. Визначте і охарактеризуйте складносурядне речення з розділовими 

відношеннями. 

а) Доріжка петляла в густих зарослях, то спускаючись униз, у глибокі балки й 

темні яри, то піднімаючись на круті горби, у царство грабів і предковічних 

дубів (В. Малик). 

б) А батько від хвилювання ніяк не міг впоратися з веслами: вони то випадали 

в нього з рук, то ковзалися по воді, і човен, як підбитий птах, довго кружляв 

на одному місці... (М. Карплюк) 

в) Лев, мабуть, дурненький або ж на старість силу збув... (Л. Глібов) 

г) А в серденьку твоєму цвіт весняний, то білий, то рожевий, то червоний 

віночком зацвіте.  

д) Чи дорогу тобі, може, хтось перебіг, чи тебе забарили вітри норовисті... (М. 

Ткач) 

11. Виберіть складнопідрядне речення з підрядною займенниково-

означальною частиною. 

а) Є два слова, які викинула б я з усіх словників на всіх мовах, — це «смерть» 

і «запізно» (І. Вільде). 

б) Здається, ніби прямо з каменя виростають квіти... (М. Подолян) 

в) .... Душа моя розкрита для чужого горя, як квітка для роси (М. Коцюбин-

ський). 

г) Той, хто по-справжньому любить Батьківщину, — в усіх відношеннях 

справжня людина.  

д) Інженером можна стати за п'ять років, учитися ж на людину треба все життя 

(В. Сухомлинський). 

12. Знайдіть складнопідрядне речення з підрядною порівняльною частиною. 

а) От земля — не золото, а мідь, і небо — не блакить, але залізо (Є. Маланюк). 

б) ...Немає на світі нічого трагічнішого, ніж людство без майбутнього (І. 

Жиленко). 



в) Сьогодні я в морі любові, душа — як у зорях блакить (В. Сосюра). 

г) Немов стріла з натуженого лука, розлука в серце вдарила моє (М. Ткач). 

д) Щось в душі немовби обірвалось, щось в душі — немовби одцвіло (І. 

Гнатюк). 

13. Укажіть пунктограму вживання тире в реченні. 

Спочивають добрі люди, що кого втомило: кого — щастя, кого — сльози, все 

нічка покрила.  

а) Тире між головними членами речення.        б) Тире на місці пропущеного 

члена речення. 

в) Тире у складносурядному реченні.               г) Тире у безсполучниковому 

реченні. 

д) Тире перед узагальнюючим словом, що стоїть після однорідних членів 

речення. 

14. Вкажіть, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку. 

а) Снігові хмари притьмарили небо, і шкарубкі сніги не палахкотіли вечірнім 

сяйвом, а тільки м'яко сочилися блідосинюватим світлом (М. Стельмах). 

б) Аж коли дочитав, і одірвавши очі, озирнувся навколо, згадав, де він (В. 

Козаченко). 

в) З золотих крил посипались огняні іскри, впали на яркий кришталевий лист, 

і лист ще краще задзвенів і заспівав укупі з птицею (І. Нечуй-Левицький). 

г) Фіалки пахнуть ніжно, радісно і хвилююче (Ю. Смолич). 

д) Пахне нічними квітами землі, пахне плодами, й листям, і медом соняшників, 

і медом тютюну, і медом гречки (О. Довженко). 

15. Продовжте речення: «Стилістика — це...». 

а) ...розділ науки про мову, що вивчає речення, його будову та способи 

об'єднання слів у словосполучення і речення.          б) ...словниковий склад 

мови.               в) ...розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови.                   

г) ...вчення про функціонування і використання мови. 

д) ...розділ науки про мову, що вивчає звукову будову мови. 

16.  Вкажіть, у якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки ділового 

стилю. 



а)  Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-полі-

тична лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення при-

страсний, оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів). 

б) Основна лексика — загальновживані слова, позбавлені емоційно-сти-

лістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в 

конкретно логічному значенні; вживання специфічної термінології, яка в 

інших стилях ніколи не використовується; вживання складних слів, утво-

рених у різний спосіб, абревіатур; вживання віддієслівних іменників, які 

нерідко є термінами; мовні штампи, прямий порядок слів. 

в) Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, тер-

міни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягається 

стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складових 

частин; речення, як правило, розповідні. 

г) Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми 

спілкування, риси індивідуалізації мовлення, вживання неповних речень, 

застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних колоритів 

мовлення, перемовляння. 

д) Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічна форма 

спілкування поряд з авторським текстом, риси індивідуалізації мовлення, 

широке застосування лексики художнього зображення, тропів, стилістичних 

фігур синтаксису, ремарки, коментар, зміщення часових і просторових 

понять. 
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Відповіді: 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 г в в а г д г в г д а б г г в г 

2 а г д г б в г а в а г а в д в б 

3 г а б д д б д б г г б а б г г в 

4 б г г а д а а д а д в в г б б д 

5 б в в а в б б в в г д г а г а г 

6 г в а д б б г б б в д д а а в а 

7 д а б г а г д г б б в а б д б в 

8 а а д в д д в б д в б в в в а б 

9 б д б а б г а в а б а а а а в г 

10 в г б г а д д г д г б д д в в в 

11 б г б г в г д а а д в г в в в д 

12 б г в д а а д г в б а б в д б б 

13 г в в в б б а д г б а г а г в в 

14 д д д б г д б б г г а в г в в д 

15 в г а б г г а д г а г в в в г д 

16 б г в а д д д б б в а г в в б д 

17 а б д д д д д д г д д в в д г а 



18 б г д г в г а в г а г а в г в г 

19 в г б в в б д а в г в г д а в г 

20 б д г д а б г б д г д в б г в б 

21 д б а б в г а д г д б а б б а д 

22 в б а в д а г а а б б а б б б б 

23 а г а б г б б в в б а а б б б д 

24 а б г в в г д в г д г д в а в в 

25 а д в а д г д г д б в в г г д б 

26 д а б в а г в а г д б в а в а г 

27 в б д в б в д в б г г в б в б в 

28 д а а б в а д а б д б б в г б а 

29 д д в в д д в г а в а д в б б б 

30 г а б в а в в б в д г г б б г б 

 

 

Критерії оцінювання 

комплексної контрольної роботи 

з української мови для студентів II- курсу 

 

Кожна правильна відповідь - 1 бал, 

3 бали дорівнюють  - «1» балу. 

 

1 – 2  помилки 5 балів 



3 – 5 помилок 4 бали 

6 – 8 помилок 3 бали 

9 – 11 помилок 2 бали 

12 – 14 помилок 1 бал 

 

 

 

 


