




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

  

 
Мова належить до найважливіших ознак людини. Вона є засобом і 

матеріалом формування й становлення особистості людини, її інтелекту, волі, 

почуттів, та формою буття. Мова – це безперервний процес пізнання світу, 

його освоєння людиною. Мова є засобом спілкування між людьми, передання 

власного досвіду іншим і збагачення досвідом інших. 

Найважливішим завданням освіти в Україні на сучасному етапі є 

прилучення молоді до національної культури на основі рідної мови. Без 

знання мови не може обійтися жодна людина в суспільстві, особливо та, що 

навчається. Саме вступний екзамен з української мови дає змогу визначити 

рівень підготовки абітурієнта з мови, необхідний для подальшого опанування 

обраною професією. 

 Програму з української мови та  літератури для конкурсного відбору 

осіб, що вступають за базі повної середньої освіти, розроблено відповідно до 

чинних програм з української мови та літератури для 5 – 9 класів та 10 – 11 

класів. 

 Програма вступних екзаменів з української мови та літератури орієнтує 

абітурієнтів на ті мовні поняття, явища, закономірності, які вони повинні 

знати, та предметні уміння, якими повинні володіти  для  вдалого 

проходження вступних випробувань. 

 Програма складається з пояснювальної записки та основної частини.  

 В основній частині подано перелік тем, що охоплюють навчальний 

матеріал курсів української мови та літератури. 

 Основна частина представлена у вигляді таблиці, що складається з двох 

колонок, у першій з яких подано назви розділів та тем, у другій – перелік 

мовних понять. Термінів, мовних явищ і закономірностей, якими повинен 

володіти абітурієнт. 

 Наприкінці програми подано список рекомендованої літератури, що 

стане у нагоді абітурієнтам при підготовці до вступних випробувань. 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 



Теми та розділи, що виносяться на вступний екзамен 

 

Українська мова 

Розділ Основні питання 

Фонетика  зкуки мови 

 голосні і приголосні звуки 

 звуки і букви 

 український алфавіт 

 вживання великої літери 

 склад 

 наголос 

 глухі й дзвінкі приголосні 

 вимова дзвінких приголосних у кінці слів та в 

кінці складу 

 тверді й м’які приголосні 

 вимова твердих й м’яких приголосних 

 вживання м’якого знака 

 вживання апострофа 

 чергування голосних і приголосних звуків у 

словах 

 чергування о,е з і 

 чергування о з е після ж, ч, ш та й 

 чергування приголосних при словотворенні 

 вимова та написання голосних і приголосних у 

коренях слів 

 ненаголошені голосні е, и, о 

 ненаголошений а замість о 

 чергування приголосних при словотворенні 

 написання префіксів роз-, без-, через-, з- (із-, с-) 

 значенн. Вимова і правопис префіксів пре-, при-, 

прі- 

 правила переносу частин слова 

 написання слів іншомовного походження 

Лексика та 

фразологія 
 багатозначні слова та однозначні слова 

 омоніми 

 пряме і переносне значення слів 

 синоніми 

 антоніми 

 загальновживані слова 

 прфесійна лексика 

 діалектні та професійні слова 

 власне українські слова 

 застарілі слова 

 неологізми 



 стійкі словосполучення 

Словотвір  твірна основа 

 способи словотрворення, їх різновиди 

 зміни приголосних при творенні слів 

морфологічним способом 

 написання складних, складноскорочених слів 

Морфологія  іменник, його значення, морфологічні ознаки та 

синтаксична роль 

 типи відмін іменників, поділ на групи 

 написання відмінкових закінчень іменників 

 способи творення іменників 

 написання і відмінювання чоловічих та жіночих 

імен, по батькові 

 прикметник, його значення, морфологічні ознаки 

та синтаксична роль 

 прикметники якісні, відносні й присвійні 

 ступені порівняння прикметників, їх творення  

 написання присвійних прикметників 

 написання відмінкових закінчень прикметників 

 написання прізвищ і географічних назв 

прикметникового походження 

 числівник, його значення, морфологічні ознаки та 

синтаксична роль, розряди числівників за 

значенням 

 відмінювання та написання числівників 

 займенник, його роль та значення, морфологічні 

ознаки та синтаксична роль, розряди за 

значенням 

 відмінювання та написання займенників 

 дієслово, його значення, морфологічні ознаки й 

ситаксична роль 

 дієслова перехідні та неперехідні 

 види дієслів 

 способи творення дієслів 

 дієприкметник, його значення, морфологічні 

ознаки та ситаксична роль 

 творення дієприкметників 

 написання дієприкметників 

 написання не з дієприкметниками 

 дієприслівник, його значення, морфологічні 

ознаки та ситаксична роль 

 творення та написання не з дієприслівниками 

 прислівник, його значення, морфологічні ознаки 

та ситаксична роль 



 ступені порівняння прислівників 

 способи творення прислівників 

 не, ні у прислівниках 

 написання н, нн у прислівниках 

 написання прислівників 

 прийменник як частина мови 

 вживання прийменників з іменниками у 

відповідних відмінках 

 особливості вживання прийменників у (в), з (із, 

зі) 

 сполучник як частина мови 

 прості та складні сполучники 

 написання сполучників 

 сполучники сурядності та підрядності 

 частка как частина мови 

 формотворчі частки 

 заперечні та модальні частки 

 вигук як частина мови 

 значення вигуків 

 написання вигуків 

 розділові знаки при вигуках 

Синтаксис  просте речення 

 відмінність словосполучення від речення 

 слоосполучення як складова частина речення 

 способи зв’язку та порядок слів у 

словосполученні і реченні 

 інверсія 

 логічний наголос 

 типи речень за їх значенням 

 члени речення (підмет, присудок простий  і 

складений, додаток, означення, обставина) і 

способи їх вираження 

 дві групи речень з одним головним членом 

речення; неповні речення 

 однорідні члени речення 

 узагальнюючі слова при однорідних членах 

речення 

 розділові знаки між однорідними членами та в 

реченнях з узагальнюючими словами 

 звертання, вставні слова і вставні речення, 

розділові знаки при них 

 уточнюючі члени речення 

 складне речення 

 типи складного речення 



 складносурядні речення, розділові знаки в них 

 види підрядних речень 

 складнопідрядні речення з кількома підрядними 

 безсполучникові складні речеенч, розділові знаки 

в них 

 складні речення з різними видами зв’язку: 

сполучниковим і безсполучниковим 

 пряма і непряма мова 

 розділові знаки при прямій і непрямій мові  

Українська література 

Твори усної 

народної творчості 
 «Віють вітри» (пісня Марусі Чугай) 

 «за сіт встали козаченьки» (пісня Марусі Чурай) 

 «Ой Морозе, Морозенку» (історична пісня) 

 «Чи не той хміль...» (історична пісня) 

 «Дума про Марусю Богуславку» (народна дума) 

 «Ой летіла стріла» (балада) 

Твори давньої 

української 

літератури 

 «Повість минулих літ» (уривок про заснування 

Києва, уривок про помсту княгиніОльги) 

 «Слово про похід Ігорів» 

 «De libertate» (Григорій Сковорода) 

 «Всякому місту – звичай і права» (Григорій 

Сковорода) 

 «Бджола та шершень» (Григорій Сковорода) 

Твори літератури 

кінця ХVІІІ –  

поч. ХХ ст. 

 «Енеїда» (Іван Котряревський) 

 «Наталка Полтавка» (Іван Котряревський) 

 «Катерина» (Тарас Шевченко) 

 «Кавказ» (Тарас Шевченко) 

 «Сон (У всякого своя доля...)» (Тарас Шевченко) 

 «І мертвим, і живим, і ненародженим...» (Тарас 

Шевченко) 

 «Заповіт» (Тарас Шевченко) 

 «Чорна рада» (Пантелеймон Куліш) 

 «Кайдашева сім’» (Іван Нечуй – Левицький) 

 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (Панас 

Мирний) 

 «Мартин Боруля» (Іван Карпенко – Карий) 

 «Захар Беркут» (Іван Франко) 

 «Чого являєшься меня у сні?...) (Іван Франко) 

 «Мойсей» (Іван Франко) 

Твори літератури 

ХХ ст. 
 «Тіні забутих предків» (Михайло Коцюбинський) 

 «Intermezzo» (Михайло Коцюбинський) 

 «Камінний хрест» (Василь Стефаник) 

 

 



  «Valse melancolique» (Ольга Кобилянська) 

 «Contra spem spero!» (Леся Українка» 

 «Лісова пісня» (Леся Українка» 

 «Блакитна Панна» (Микола Воронний) 

 «Чари ночі» (Олександр Олесь) 

 «О слово рідне! Орле скутий!...! (Олександр 

Олесь) 

 «О, панно Інно...» (Павло Тичина) 

 «Пам’яті тридцяти» (Павло Тичина) 

 «Ви знаєте, як липа шелестить...» (Павло Тичина) 

 «У теплі дня збирання винограду...» (Максим 

Рильський) 

 «Я (Романтика)» (Микола Хвильовий) 

 «Майстер корабля» (Юрій Яновський) 

 «Любіть Україну!» (Володимир Сосюра) 

 «Місто» (Валер’ян Підмогильний) 

 «Моя автобіографія» (Остап Вишня) 

 «Сом» (Остап Вишня) 

 «Мина Мазайло» (Микола Куліш) 

 «Різдво» (Богдан – Ігор Антонич) 

 «Зачарована Десна» (Олександр Довженко) 

 «Пісня про рушник» (Андрій Малишко» 

 «Ти знаєш, що ти – людина...» (Василь 

Симоненко) 

 «Задивляюсь у твої зіниці» (Василь Симоненко) 

 «Лебеді материнства» (Василь Симоненко) 

 «Наша мова» (Василь Голобородько) 

 «Модри камінь» (Олесь Гончар) 

 «Три зозулі під вікном» (Григір Тютюник) 

 «Господи, гніву пречистого...» (Василь Стус) 

 «Балада про соняшник» (Іван Драч) 

 «Два кольори» (Дмитро Павличко) 

 Страшні слова, коли вони мовчать» (Ліна 

Костенко) 

 «Маруся Чурай» (Ліна Костенко) 

 

Твори 

українських 

письменників -

емігрантів 

 «Тигролови» (Іван Багряний) 

 «Уривок з поеми» (Євген Маланюк) 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА І ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ 

  

 Екзамен з украхнської мови та літератури проводиться у письмовій 

формі, тривалість – 180 хвилин. 

 Робота складається з рівнів:  

І частина -  українська мова: 

1 рівень  –  диктант, основною формою якого є перевірка орфографічної та 

пунктуаційної грамотності абітурієнтів (за обсягом тести здебільного 170 – 

190 слів, оцінюється однією оцінкою на основі наступних критеріїв: 

- орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 

- помилка в слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, вважається 

однією помилкою; помилки на те сме правило, але в різних словах 

вважаються різними помилками; 

- розрізняють грубі і негрубі помилки (винятки; написання веоикої літери в 

складних власних назвах; правопис прислівників, утворених від іменників з 

прийменниками4 заміна одного розділового знака іншим); 

- за наявності в диктанті більше п’яти поправок оцінка знижується на бал; 

- орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, які не включено до 

шкільної програми, виправляють, але не враховують. Також не вважають за 

помилку неправильну передачу так званої авторської пунктуації. 

2 рівень – тестові завдання з української мови на визначення  однієї 

правильної відповіді із запронованих чотирьох, на встановлення 

відповідності. 

ІІ частина  - українська література: 

 Рівень складається із тестових завданнь на обрання однієї правильної 

відповіді серед запропонованих  або на встановлення відповідності. 

 Результати вступного екзамену оцінюються за 200 бальною шкалою. 

 Перевірка робіт здійснюється двома членами предметної 

екзаменаційної комісії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

Знань і умінь встуників до Морехідного училища ім. О. І. Маринеска 

Національного університету «Одеська морська академія» 
 

Тестовий бал  Бал 100 - 200 

1 Не склав  

2 Не склав 

3 Не склав 

4 Не склав 

5 Не склав 

6 Не склав 

7 Не склав 

8 Не склав 

9 Не склав 

10 Не склав 

11 Не склав 

12 Не склав 

13 Не склав 

14 Не склав 

15 Не склав 

16 Не склав 

17 Не склав 

18 Не склав 

19 Не склав 

20 100 

21 102 

22 104 

23 106 

24 107 

25 109 

26 111 

27 113 

28 115 

29 117 

30 119 

31 121 

32 122 

33 124 

34 126 

35 127 

36 128 

37 129 

38 130 

39 131 

40 133 

41 134 



42 135 

43 136 

44 137 

45 138 

46 139 

47 140 

48 141 

49 142 

50 143 

51 145 

52 147 

53 148 

54 149 

55 150 

56 152 

57 153 

58 155 

59 157 

60 159 

61 161 

62 162 

63 163 

64 164 

65 165 

66 166 

67 167 

68 168 

69 169 

70 170 

71 171 

72 172 

73 173 

74 174 

75 175 

76 176 

77 177 

78 178 

79 179 

80 180 

81 181 

82 182 

83 183 

84 184 

85 185 

86 186 



87 187 

88 188 

89 189 

90 190 

91 191 

92 192 

93 193 

94 194 

95 195 

96 196 

97 197 

98 198 

99 199 

100 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання диктанту 

 

бали Кількість помилок 

1 15-16 

2 14 

3 13 

4 11-12 

5 9 - 10 

6 8 

8 7 

10 6 

12 5 

14 4 

16 3 

18 1+1 

20 1 

23 1 негруба  

25 - 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Метою співбесіди з української мови – оцінити ступінь підготовленості 

вступників з метою конкурсного відбору для навчання у Морехідному училищі 

ім. О.І. Маринеска НУ «ОМА». 

 Завдання співбесіди з української мови полягають у тому, щоб оцінити 

знання та вміння вступників. 

 Запропонована програма охоплює всі розділи шкільної програми, у ній 

стисло наведено зміст розділів шкільної програми, де вказано основний 

понятійний апарат, яким повинен володіти випускник. Також наведено перелік 

основних питань, які виносяться на співбесіду, він дасть можливість  абітурієнту 

систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба 

звернути увагу під час підготовки до співбесіди з української мови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

 

1. Що таке мова? 

2. Що означає поняття «літературна мова»? 

3. Що таке норма літературної мови? 

4. Кого вважають основоположником сучасної української літературної 

мови? 

5. Що таке культура мовлення і як досягти її високого рівня? 

6. Яке значення має «слово» в житті кожної людини? 

7. Що регулюють орографічні норми? 

8. Що вивчає лексика? 

9. Що розуміють під лексичним значенням? 

10. Пригадайте, що таке синоніми, омоніми, антоніми, пароніми? 

11. Що вивчає фразеологія? 

12. Що таке односкладне речення? 

13. На які групи поділяються односкладні речення? 

14. Назвіть види односкладних речень з головним членом присудком. 

15. Що таке звертання? Які пунктограми при звертанні ви знаєте? 

16. Як поділяються речення за будовою? 

17. Чим відрізняється просте речення від складного? 

18. Яке речення називається складним? 

19. У якому складному реченні частини рівноправні і незалежні? 

20. Які розділові знаки властиві реченням з прямою мовою? 

21. Що таке словосполучення? З чого воно складається? 

22. Дайте визначення речення. Які є види речень за метою висловлювання? 

23. Як поділяються речення за наявністю головних членів? 

24. Що становить граматичну основу речення? 

25. Назвіть основні стилі СУЛМ. 

26. Що означає лексичне і граматичне значення слова? 

27. Що таке «багатозначне слово» ? 

28. Що таке «пряме» й «переносне» значення слова? 

29. Що таке діалектні слова? 

30. До якого стилю належить будь – який документ? 

31. Який розділ науки про мову вивчає частини мови? 

32. Назвіть самостійні та службові частини мови. 

33. Що вивчає орфографія? 

34. Дайте визначення складносурядного речення. 

35. Назвіть розряди сполучників сурядності. 

36. Які розділові знаки ставляться в складносурядному реченні? 

37. Які речення називаються складнопідрядними? 

38. Основні види підрядних речень. 

39. Яке речення називається безсполучниковим? 

40. Які розділові знаки ставляться в складному безсполучниковому реченні. 

41. В яких групах приголосних відбулося спрощення? 

42. Коли пишеться апостроф? 



43. Назвіть значущі частини слова. 

44. Що вивчає словотвір? 

45. Які основні способи словотворення ви знаєте?  

46. Назвіть морфологічні ознаки іменника. 

47. Які ви знаєте розряди прикметників за значенням? 

48. Які прикметники утворюють ступені порівняння? 

49. Назвіть морфологічні ознаки дієслова. 

50. Охарактеризуйте службові частини мови. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ 

 

 

 Співбесіда проходить у формі письмових та усних запитань і відповідей 

без попередньої письмової підготовки вступників. Співбесіду з кожним 

вступником проводять не менше від двох членів комісії з проведення співбесіди. 

 Упродовж співбесіди абітурієнт відповідає на кілька тематичних питань, 

вичерпна відповідь на кожне з яких оцінюється 4 бали за шкалою 100 – 200 ( 1 

бал за 12 – ти бальною шкалою). Максимальна кількість балів за співбесіду  - 

200  балів за шкалою 100 – 200 (12 балів за 12 – ти бальною шкалою). На 

підготовку відповіді на питання та завдання співбесіди відводиться не більше 30 

хвилин, відповідь триває до 15 хвилин. 

 Під час співбесіди екзаменатор записує питання і визначає правильність 

відповідей в листку співбесіди, листок після закінчення співбесіди підписує 

вступник та екзаменатор і зберігається потім в особовій справі. 

 У процесі співбесіди вступник повинен показати достатній рівень набутих 

знань і вмінь. За наслідками співбесіди рівень знань абітурієнтів оцінюють як 

«достатній» або «недостатній». Абітурієнтів, які мають рівень знань, 

визначений як «достатній», вважають такими, що пройшли співбесіду. 

Оцінюючи результати співбесіди, також враховують середній бал до атестата  

про повну загальну середню освіту. 

 У процесі підготовки відповіді заборонено використовувати підручники, 

посібники, довідкову літературу, підказування. 

 Інформація про результат співбесіди оголошують вступникові в день її 

проведення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання знань 

 

 175 – 200 балів за шкалою 100-200 ( 10-12 балів за 12 – ти бальною 

шкалою) ставлять,  якщо абітурієнт: 

* показав повне знання фактичного матеріалу; 

* повністю довів всі твердження з поставлених питань; 

* вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом; 

* показав вміння розв’язувати навчальні задачі. 

 145 – 174 балів за шкалою 100-200 (7-9 балів за 12-ти бальною шкалою) 

ставлять, якщо абітурієнт: 

* показав повне знання фактичного матеріалу, але з деякими неточностями; 

* повністю довів всі твердження з поставлених  питань, але з деякими 

неточностями; 

* в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом;  

* показав вміння розв’язувати навчальні задачі. 

 115 – 144 балів за шкалою 100-200 (4-6 балів за 12-ти бальною шкалою) 

ставлять, якщо абітурієнт: 

* показав неповне знання фактичного матеріалу; 

* задовільно володіє базовою термінологією; 

* вміє пояснити способи розв’язування навчальних задач зі сторонньою 

допомогою. 

 100 – 114 балів за шкалою 100-200 (1-3 бали за 12-ти бальною шкалою), 

ставлять за умови, якщо абітурієнт: 

* має уяву щодо змісту фактичного матеріалу, але відповідь не наповнює 

реальним змістом; 

* не володіє понятійним і термінологічним апаратом; 

* не може пояснити способи розв’язування навчальних задач навіть зі 

сторонньою допомогою. 

 У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу члена 

комісії залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Морехідне училище ім. О. І. Маринеска  

Національного університету «Одеська морська академія» 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Начальник училища  

 __________________ О. І. Сабуров 

   «_____»_________________ 20     р.   

 

 

І рівень  

Диктант 

 

Шедевр козацької архітектури 

Шедевром козацької архітектури, бо рівного за красою й урочистістю 

не було з-посеред храмів у всій Україні, уважають собор у нинішнім 

Новомосковську – запорізькому місті Самарі. Цей дивовижний дерев’яний 

витвір збудував народний майстер Яким Погребняк. Замовляючи йому 

будівлю, козаки просили спорудити її без цвяхів, бо вважали, що не можна 

вбивати цвяхи в храм Спасителя – Ісуса Христа, який ними був прибитий на 

хресті. Він останній, який побудували козаки перед скасуванням Запорізької 

Січі. Основним знаряддям будівничих була всього-на-всього сокира, тому 

дотепер залишається загадкою, як їм вдалося досягти такої високої точності у 

виготовленні деталей. 

Храм прикрашає дев’ять куполів, пізніше перед ним була побудована 

дзвіниця. Виростаючи, собор усе більше вражав усіх грандіозною 

монументальністю, вишуканою стрімкістю та легкістю форм. Архітектор 

поєднав у ньому візантійське зодчество та українське бароко.  

У цього храму є багато незбагненних таємниць. Наприклад, одна з них 

– геніальне моделювання замкненого простору, який охоплює людину в 

інтер’єрі собору. Світлі, прикрашені витонченими малюнками площини стін, 

які в стрімкому злеті перетинаються, створюють атмосферу величного 

спокою та божественного відсторонення від мирської марноти. 

За «Історичним календарем» (167 слів) 

 

 

 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Морехідне училище ім. О. І. Маринеска  

Національного університету «Одеська морська академія» 

 

Українська мова 

ВАРІАНТ №  0 

ІІ рівень 

1. Позначте рядок, у якому всі сло містять звук [ з ]: 

А зіниця, задзеркалля, позолота, хвилеріз; 

Б залежність, кукурудза, призначення, березень; 

В завірюха, зшиток, зв’язок, порізати; 

Г дороговказ, без’язикий, позеленіти, здавати. 

2. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком: 

А нян...читися, т...мяний, різ...бяр, промін...чик; 

Б л...тчик, давн...ого, русал...чин, на яблун...ці; 

В по...овий, вір...овка, утр..ох, дзен...кнути; 

Г зарічан...ський, згон...щик, безцін..., братн...ого. 

3. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом: 

А  набрів...я, розм...якшити, об...їжджати, моркв...яний; 

Б верф...ю, дріб...язок, любов...ю, медв...яний; 

В міжгір...я, комп...ютер, св..ятковий, в...язкий,; 

Г без...ядерний, торф...яний, возз...єднати, Стеф...юк. 

4.Позначте рядок, у якому всі іменники у формі родового відмінка 

однини мають закінчення  - а (я): 

  А столиці Алжир..., мотор автомобіл..., футляр контрабас...; 

  Б курс долар..., винахід констуктор..., квітка жасмин...; 

  В перешого вересн..., велетенського хмарочос..., станція метрополітен...;  

  Г широкого ставк..., повернутися з Берлін..., борт корабл... 

5. Позначте рядок, у якому всі слова прикметники: 

А позолочений, мідний, срібний, латунний; 

Б жовтий, зелений, поруділий, синюватий; 



В веселий, лагідний, нездоланний, міцний; 

Г незлічений, невблаганий, безвідмовний, невдалий. 

6. Утворіть форму родового відмінка від числівника вісімсот 

шістдесят два: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. Позначте рядок, у якому всі дієслова належать  до однієї 

дієвідміни: 

А полоти, перемагати, хотіти, ловити; 

Б полонити, вірити, попросити, сидіти; 

В зберегти, зустріти, читати, спати; 

Г кипіти, насипати, веліти, волати. 

8. Позначте рядок, у якому всі числівники належать до кількісних: 

     А сімнадціять, сорок, вісімдесят, тридцять три, чотирнадціть; 

     Б сімдесят, вісімсот, триста тридцять три, чотирнадцять; 

     В двадцятий, дванадцять, сім восьмих, вісімнадцять; 

     Г вісім, чотири, сімнадцять, дев’яностий, шістдесят чотири. 

9. Разом треба писати всі прислівники у рядку: 

       А чим/ далі, на/швидку/руч, спід/лоба; 

       Б без/кінця/краю, поза/вчора, до/схочу; 

       В до/гори, до/вподоби, попіл/тинню; 

       Г ані/трохи, без/упину, спокон/віку; 

       Д над/вечір, на/світанку, на/четверо. 

10. Через дефіс треба писати всі частки у рядку: 

      А будь/як, отак/то, бозна/скільки; 

      Б все/ж/таки, такий/от, казна/що; 

      В невже/таки, тільки/що, годі/бо; 

      Г ані/хто, як/небудь, казна/чому; 

      Д скажи/но, що/року, будь/чому. 

 



11. Установіть відповідність між реченнями та їх характеристиками, 

заповніть порожні клітинки належними літерами: 

1. Речення з 

відокремленим 

означенням, вираженим 

дієприкметниковим 

зворотом 

 А) Ніхто, крім тебе самого, цього не 

зробить (П. Загребельний) 

2. Речення з 

відокремленим додатком 

 Б) Осінь, найкраща пора, пахла з усіх 

підвід. (Ю.Яновський) 

3. Речення з 

відокремленою 

обставиною 

 В) Селища, натомлено поринули в сон, 

спочивали в теплих обіймах ночі. (О. 

Гончар) 

4. Речення з 

відокремленим 

означенням – поширеною 

прикладкою 

 Г) Вельможний воєводо, сурмить труба. 

(Ю. Яновський) 

  Д) Морський орел, шугаючи все вище, з 

очей зникає. (Є. Плужник) 

 

12. Установіть відповідність між реченнями та їх характеристиками, 

заповніть порожні клітинки належними літерами: 

1.Складнопідрядне 

речення з підрядним 

означальним  

 А) Соломія не помітила, як опинилась на 

базарі. (М. Коцюбинський) 

2. Складнопідрядне 

речення з підрядним 

допустовим 

 Б) Острів був схожий на вітрильник, що 

плив посеред Дніпра. (Є.Гуцало) 

3. Складнопідрядне 

речення з підрядним часу 

 В) Думка майнула мимохідь, бо увага була 

прикута до тварини. (Є. Гуцало) 

4. Складнопідрядне 

речення з підрядним мети 

 Г) Це вже сталось незабаром, коли наспіла 

пора сінокосу.(Є. Гуцало) 

5.Складнопідрядне 

речення з підрядним 

причини 

 Д) В хаті стояла прохолода, хоч надворі 

смажило сонце. (Є.Гуцало) 

  Е) Не міг повірити, що смисл людського 

існування в цій простій істині. (Є. Гуцало)  

  З) Вона мусила вернутись назад, щоб 

обійти перешкоду. (М. Коцюбинський) 



 

13. Установіть відповідність між реченнями та їх характеристиками, 

заповніть порожні клітинки належними літерами: 

1.Складнопідрядне 

речення з підрядним 

причини  

 А) Ніхто й ніколи не навчить тебе, коли не 

навчиш себе сам. (В. Шевчук) 

2. Складнопідрядне 

речення з підрядним 

способу дії, міри і 

ступеня 

 Б) Часом блимне вогонь і зникне, щоб 

з’явитись у другому місці. (М. 

Коцюбинський) 

3. Складнопідрядне 

речення з підрядним 

з’ясувальним  

 В) Згадую той золотий момент, коли 

побачив своє село. (В. Шевчук) 

4. Складнопідрядне 

речення з підрядним 

умови 

 Г) Коні біжать весело, бо відчули домівку. 

(В. Шевчук) 

5.Складнопідрядне 

речення з підрядним 

означальним 

 Д) Здавалося, що звідусіль дивляться 

пильні очі. (В. Шевчук) 

  Е) Хлібом геній живився кожен, щоби 

розум його не погас. (В. Симоненко)  

  З) Так тихо, спокійно в зелених берегах, що 

хочеться сісти на човна і поплисти. (М. 

Коцюбинський) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

1. «Повість минулих літ» розповідає про всі названі події, ОКРІМ: 

А заснування Київської держави 

Б походу князя Олега на Візантію 

В помсти княгині Ольги древлянам 

Г заснування Києва Андрієм Первозваним 

Д перемоги Б. Хмельницького над полякими 

2. Енея описано в рядку: 

А Була ньому біла свита із шаповальського сукна, тясьомкою кругом обшита,   

сім кіп стоялася вона. 

Б Твоїм буть братом не стиджуся і неню заступать кленуся, тебе собою 

заплачу. 

В Він так здавався і нікчемний. Бувалий, здатний, тертий, живий, такий як 

був Нечеса князь. 

Г Се був пройдисвіт і непевний і всім відьмам був родич кревний, упир і 

знахар ворожить. 

Д Ти знаєш, він який суціга, паливода і горлоріз; по світу як іще побіга, 

чиїхсь багацько виллє сліз. 

3. Повість «Тіні забутих предків» закінчується реченням: 

А Другої днини знайшли пастухи ледве живого Івана. 

Б Так Палагна стала любаскою Юри. 

В Під вікнами сумно ридали трембіти. 

Г Для праці – будні, для ворожіння – свято. 

Д Тяжкі часи настали в родині Івана по смерті гадзи. 

4. Повість «Земля» О. Кобилянської належить до творів  

А класицизму 

Б сентименталізму  

В романтизму 

Г реалізму 

Д модернізму 



 

 

5. Кульмінацією новели «Я (Романтика)» є: 

А погроза розстріляти Андрюшу, якщо він покине трибунал 

Б суд над жінкою в траурі й чоловіком у пенсне 

В розстріл черниць 

Г розстріл чекістом своєї матері 

Д каяття чекіста в кінці твору 

6. За жанром роман «Місто»: 

А історичний 

Б фантастичний 

В пригодницький 

Г урбаністичний 

Д соціально – побутовий 

 

7. У назві гуморески «Моя автобіографія» використано: 

А епітет 

Б алегорію 

В інверсію 

Г тавтологію  

Д фразеологізм 

 

8. Репліка Тільки що під’їхали до вокзалу, дивлюсь – отакими великими 

літерами: «Харків». Дивлюсь – не «Харьков», а «Харків»! Нащо, 

питаюсь, навіщо ви нам іспортілі город? Належить: 

А Рині 

Б Мазайлисі 

В Бароновій – Козино 

Г тьоті Моті 

Д Мині Мазайлу 



 

9. Установіть відповідність: 

Назва твору Мотив 

1. «Ой на горі женці жнуть» А) уславлення людей праці 

2. «Зажурилась Україна» Б) захист оборонцями рідної сторони 

3. «Чи не той то хміль» В) перемога козаків над польською 

шляхтою 

4. Ой там у полі криниченька» Г) сум за померлим чумаком 

 Д) спустошення України турецько – 

татарськими нападниками 

 

 

 

10. Події в повісті «Маруся» розкриваються в такій послідовності: 

А прощання на кладовищі – відмова Наума Дрота віддати Василеві дочку – 

смерть Марусі – Василь у монастирі 

Б прощання на кладовищі – смерть Марусі – відмова Наума Дрота віддати 

Василеві дочку -  Василь у монастирі 

В смерть Марусі – прощання на кладовищі – відмова Наума Дрота віддати 

Василеві дочку – Василь у монастирі 

Г Василь у монастирі – відмова Наума Дрота віддати Василеві дочку – 

прощання на кладовищі – смерть Марусі 

Д відмова Наума Дрота віддати Василеві дочку – прощання на кладовищі – 

смерть Марусі – Василь у монастирі 

11. Установіть відповідність: 

Сюжетний елемент Подія («Катерина» Т. Шевченка) 

1 зав’язка А вигнання зганьбленої дочки з дому 

2 розвиток дії Б звернення до дівчат бути обачними 

в коханні 

3 кульмінація В самогубство героїні 

4 розв’язка Г випадкова зустріч Катерини з 

Іваном на чужині 



 Д знайомство й кохання Катерини з 

москалем 

 

12. Установіть відповідність: 

Героїня  репліка 

1  Кайдашиха  А це нечиста сила мене давила… 

Двадцять пасок з’їла в Києві, а за 

двадцять першою такий гріх 

трапився. Послинив  нечистий усе 

лице, й губи, й щоки. 

2 Мотря Б одривай хату од цих злиднів! Щоб 

там не коштувало. Одривай, а ні, я 

сама одірву.  

3  Мелашка В на жаль мені ні села. Ні роду, жаль 

мені тільки чоловіка. Мабуть, він за 

мною побивається, коли одразу так 

залило мою душу сльозами. 

4 баба Палажка Г шкода мені тебе! У мене ще не 

було такої доброї та робочої 

наймички, як ти. 

 Д скинь її з драбини додолу, нехай 

собі голову скрутить, щоб знала як 

лазити на наше горище. 

 

 

13. Установіть відповідність: 

Вчинок  Дійова особа 

1  Дядько Лев А ріже свого пальця, щоб урятувати 

красу Русалки Польової 

2 Перелесник Б перетворює Лукаша на вовкулаку  

3  Лісовик В забирає Мавку під землю 

4 «Той, що в скалі сидить» Г рятує Мавку, огортаючи вогнем 

вербу, на яку вона перетворилася 

 Д захищає дуб від охочих його 

зрубати 
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