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П Е Р Е Д М О В А 
 
 
Контрольні роботи з української мови спрямовані на перевірку знань з 

орфографії та пунктуації.  
У завданнях 1-10 відповіді позначаються «галочкою» зліва від літери 

рядка, що вважається вірним, так:    в). Кожна вірна відповідь завдань 1-11 
оцінюється у 0,5 бала. Завдання 12 оцінюється за такими критеріями: 4 бали – 
помилки відсутні; 3,5 б. – 1 помилка; 3 б. – 2 помилки; 2,5 б. – 3 помилки; 2 б. – 
4 помилки; 1,5 б. – 5 помилок; 1 б. – 6 помилок; 0,5 б. – 7 помилок; 0 б. – 8 і 
більше помилок. За вірне виконання 12-ти завдань можна отримати 12 балів. 
 Контрольні роботи необхідно виконувати охайно, писати розбірливо, 
кульковою ручкою з синіми або фіолетовими чорнилами. На обкладинці мають 
бути вказані прізвище, ім’я та по батькові, домашня адреса слухача. Подавати 
контрольні роботи слід у терміни, чітко визначені деканатом.  
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КОНТРОЛЬНА  РОБОТА  №1 
 

 
1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою -и-: 

а) д...станція, заст...лю, х...рург, к...зил;  
б) дж...нси, щ...рий, с...мптом, ш...нель;  
в) дез...нфекція, Алж...р, з...гзаг, К...тай; 
г) кипар...с, фабр...ка, велос...пед, Афган...стан. 
 
 

2. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом: 
а) трав...янистий, торф...яний, пів...ями, роз...їхатися; 
б) м...який, солов...ї, з...єднати, моркв...яний; 
в) м...яч, кров...ю, кр...юк, полум...я; 
г) здоров...я, Вороб...йов, трьох...ярусний, пів...юрти. 

 
 

3. Позначте рядок, у якому всі слова завжди пишуться разом з часткою не: 
а) (не)втихаючий, (не)гласний, (не)гаразд, (не)бувалий; 
б) (не)вгамовний, (не)відкладність,(не)вдовзі, (не)хтувати; 
в) (не)відривний, (не)взутий, (не)важливий, (не)абищо; 
г) (не)виплаканий, (не)воля, (не)вже, (не)гідний. 
 
 

4. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами: 
а) здоровен...ий, дерев’ян...ий,  стат...я, підвікон...я; 
б) спросон...я, священ...ий, юн...ат,  міськ...ом; 
в) олов’ян...ий, вогнен...ий, жовч...ю, вуал...ю; 
г) намальован...ий, тон...а, облич...я, туман...ий. 
 
 

5. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення приголосних: 
а) тиж...невий, блис...нути, віс...ник, шіс...надцять; 
б) совіс...ний, корис...ний, чес...ний, якіс...ний; 
в) звіс...но, проїз...ний, пес...ливий, аген...ство; 
г) жаліс...ний, студен...ський, щас...ливий, капус...ний. 
 
 

6. Позначте складне безсполучникове речення, у якому слід поставити тире. 
а) Він присувається до вікна і бачить у хаті сидять гості. 
б) Сім’я рано залишилася без батька Чухрай змушений був утікати на Січ. 
в) Грицько стулив рота вода вже сягала йому до очей. 
г) Минув рік минув другий козака немає. 
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7. Позначте речення, в якому між однорідними членами не ставиться кома. 
а) Крижина добра була товста міцна. 
б) Вони бажають добрим людям і здоров’я і щасті і червоного цвіту. 
в) Він мав років десять чи дванадцять. 
г) Ніч була темна але тиха. 

 
 
8. Позначте речення зі вставним словом або реченням. 

а) Концерт звичайно закінчується о десятій. 
б) Ці слова сказані до речі. 
в) Він був якийсь такий мені важко сказати добрий чи уважний. 
г) Небо здається пухнастим. 

 

9. Позначте речення з прикладкою. 
а) Над головами в нас сяє маленьке сонце електрична лампочка. 
б) На клумбі цвіли жоржини чорнобривці пахло прив’ялим духом полину. 
в) Засвітить місяць засяють зорі земля потоне в сріблястім морі. 
г) Не журись та за діло берись. 
 
 

10. Позначте речення з помилкою в оформленні цитати або прямої мови. 
а) Поет змальовує всенародний визвольний рух, коли „жінки навіть з 

рогачами пішли в гайдамаки”.  
б) „У мене, – вів своє дід, – сини, двоє, на фронтах”. 
в) Шевченко писав: ”А серце жде чогось, болить і плаче, і не спить”. 
г) „От ми і стріли весну”. – Мовила мати. 
 
 

11. Позначте номери речень, що відповідають таким характеристикам:  

         а) складне безсполучникове речення з двокрапкою; 

         б) складне безсполучникове речення з тире;  

         в) складнопідрядне речення з кількома підрядними;  

         г) речення з прямою мовою;  

         д) просте речення з відокремленим додатком; 

         е) просте речення з прикладкою. 
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∗   ∗   ∗ 
 

1. Ой на морі хвиля грала сумно дівчина співала. 
2. Мені здалось на мить пливе у безвість ночі високий корабель. 
3. У хаті всі крім Цвіркуна поснули. 
4. Погасив світло ось тобі і ніч. 
5. Хтось невідомий великий майстер ліпив із сірої маси чудових звірів. 
6. Іван не знав скільки минуло часу відтоді як він поліз у підземний хід. 
 
 

12. Перепишіть поданий текст, розкриваючи дужки. Вставте, де потрібно, 
пропущені букви, розставте розділові знаки.  

На Україні його (з)давна в…ажають охоронцем жит…я що дає силу й 
бадьоріс…ть кволому тілу. Його в…селі похил…н...і (на)бік сонячно(жовті) 
суцвіт…я на (не)високому квітко(носі) називають ключиками які відм...кають 
браму теплого літа с...мвол...зують буян...я зела і древа щедрість ро...кутої від 
зимового сну рідної землі. 

Про дивовижні й лікувальні властивос...ті перво(цвіту) в...сняного а саме 
цей вид найбільше викор...стовується в україн...ській народній мед...ц...ні існує 
(чи)мало л...генд у б...гатьох народів Європи. Старо(давні) греки приміром 
називали його квіткою Олімпу квіткою двана...цяти богів вірили в його 
надзвичайну здатніс...ть лікувати всі хвороби. Перво(цвіт) можн... знайти 
практич...но скрізь у лісах і на г...лявинах і узліс...ях на вкритих травою 
ст…пових …хилах і високих б...р...гах річок по(під)парканами і (в)здовж доріг 
у (лісо)смугах і на сухих луках.  

(за Л.Павленком) 
  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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КОНТРОЛЬНА  РОБОТА  №2 
 
1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою -и-: 

а) кос...нус, єп...скоп, ч...пси, в...мпел; 
б) пінгв...н, ж...рафа, Ч...лі, г...гієна; 
в) сп...рт, н...кель, д...алог, С...мферополь; 
г) т...тул, керамз...т, л...музин, б...нт. 
 

2. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом: 
а) різдв...яний, мереф...янський, солом...яний, в...яз; 
б) пів...ящика, пів...Японії, сузір...я, п...єса; 
в) Х...юстон, торф...яний, розм...якшити, ад...ютант; 
г) Св...ятослав, В...ячеслав, матір...ю, ін...єкція. 

 
3. Позначте рядок, у якому всі слова завжди пишуться разом з часткою не: 

а) (не)вже, (не)відкладний, (не)законний, (не)подалік; 
б) (не)дуга, (не)волити, (не)звичний, (не)вдовзі; 
в) (не)года, (не)щасний, (не)забаром, (не)роба; 
г) (не)чуваний, (не)докошений, (не)догляд, (не)хтувати. 
 

4. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами: 
а) старан...ий, скажен...ий, священ...ий, числен...ий; 
б) передміст..я, багат...я, стат..ей, ніч...ю; 
в) бов...аніти, матір...ю, сіл...ю, узбіч...я; 
г) старан...ість, вогнен...ий, туман...ість, силен...ий. 

 
5. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення приголосних: 

а) влас...ний, безвиїз...но, аген...ський , учас...ник; 
б) перехрес...ний, чес...но, ціліс...ний, шіс...десят; 
в) хвас...ливий, облас...ний. вартіс...ний, якіс...ний; 
г) славнозвіс...ний, проїз...ний, тиж...невий, корис...ний. 
 

6. Позначте безсполучникове складне речення з тире.  
а) Побризкані росою трави стояли тихі принишклі бо ранок теж був 

тихий і безвітряний. 
б) Останні два дні йшов весняний дощ сніги стали рихлими. 
в) Защебетав соловейко пішла луна гаєм. 
г) Барвінок вивішували над дверима квітку ніколи не викидали на сміття 

а лише в річку чи ставок щоб не загинула від спраги. 
 
7. Позначте речення з порівняльним зворотом. 

а) Цілий день пекло як вогнем сонце. 
б) Для нас тоді був цілий світ як вимріяна казка.  
в) Рідна хата як водиться старшому братові зосталася. 
г) Ніхто не знав як усе станеться. 
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8. Позначте складносурядне речення без коми. 
а) Важким холодним сном спала земля а високо над нею світили зорі. 
б) Бджілка з добутком радісно злетіла з квітки і полетіла далі.  
в) Де-не-де біля лісу сивіє полин та кущиться чебрець. 
г) Чимало літ перевернулось води чимало утекло. 
 

9. Позначте складне безсполучникове речення з двокрапкою. 
а) Ягід особливо дикої малини була тут сила-силенна. 
б) Миколини батьки жили тут у Зарічному на околиці міста. 
в) Іванові важко було стояти давало знати про себе важке поранення. 
г) Дехто наполягав на продажу дому дехто був протилежної думки. 
 

10. Позначте речення з помилкою в оформленні прямої мови. 
а) „Пропоную піти в кіно”, – сказав Максим. – „А потім погуляємо 

містом”. 
б) Він підняв очі на брата і промовив: „Ну досить, давай миритися”.                                 
в) „Може, зустрінемося завтра?” – спитав Андрій. 
г) „Хай буде так!” – вирішив він остаточно. 
 

11. Позначте номери речень, що відповідають таким характеристикам:  

        а) складнопідрядне речення; 

        б) складне безсполучникове речення з комою (комами); 

        в) просте речення без пунктуаційних знаків; 

        г) складне безсполучникове речення з двокрапкою; 

        д) складносурядне речення без коми; 

        е) складне безсполучникове речення з тире. 

∗   ∗   ∗ 

1. Десь на краю села дівчата співали веснянки гомоніли й галасували діти. 
2. Гримнув постріл впав солдат. 
3. І не був поет самотнім до його малої хати раз у раз ходила молодь. 
4. Схід зачервонів малиново коли навколо ще стояла пітьма. 
5. І квіткою й калиною цвісти над ним я буду. 
6. В одну мить розсунувся простір і стали ближчими зорі. 
 

12. Перепишіть поданий текст, розкриваючи дужки. Вставте, де потрібно, 
пропущені букви, розставте розділові знаки.  
На полюван...я я пр...їхав у буден...ий день так що крім мене на Ямці (ні)кого 
(не)було. Як видно я залишився г...сподарем ст...новища. Навіть міс...цеві 
сіл...ські м...сливці (ні)чим (не)п...р...шкоджували мені н... звуком пострілу н... 
голосними розмовами та вигуками н... настирл...вими плямами своїх ф...гур. 
Вони вже давно ч...кають мене на бер...зі зі своїми можн... сказати (не)дуже 
пр...ємними запитан...ями чого(ж) ви с...годні так мазали? Словом я дістав  
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цілковиту можливіс...ть (не)квапитись із від...їздом і с...діти та мріяти на ч...овні 
аж поки ст…мніє. Повісивш... свою рушницю на пл…че я запалив пап...росу. 
ледве помітний віт...рець пі...хопив димок і поніс його (на)схід. Я дивився 
(на)захід у той бік де на поверхні срібного оз...ра танули ніжно(рожеві) смуги. 
Їх залишало б...гате на золото со...нце х...ваючись у потой(бічних) краях 
темного обрію. Потім повернувся туди де (на)сторожі оз...ра маячили с...луети 
задумл...вих вітряків де пала...котіло ст...пове багат...я. 

(за Г.Тютюнником) 
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КОНТРОЛЬНА  РОБОТА  №3 
 

 
1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою -и-: 

а) Пар...ж, д...ректор, к...нджал, г...ря; 
б) р...тм, математ...ка, Р...м, н...мфа; 
в) ц...фра, гр...п, с...стема, Тун...с; 
г) Пак...стан, піаніс...мо, фіз...ка, граф...к. 
 
 

2. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом: 
а) без...ядерний, в...яз, б...язь, рев...ю; 
б) п...ятниця, пів...ягоди, духм...яний, під...їхати; 
в) серп...янка, різьб...яр, жовч...ю, верф...ю; 
г) кон...юнктура, миш...як, в...янути, між...ярусний. 
 
 

3. Позначте рядок, у якому всі слова завжди пишуться разом з часткою не: 
а) (не)вдача, (не)забаром, (не)роба, (не)гаразд; 
б) (не)щасний, (не)законний, (не)стямний, (не)чуваний; 
в) (не)дочув, (не)правда, (не)христь, (не)года; 
г) (не)стримний, (не)щасний, (не)здужати, (не)віглас. 
 
 

4. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами: 
а) мит...ю, зліст...ю, підвікон...я, затиш...я; 
б) переписан...ий, спин...ий, орлин...ий, осяян...ий; 
в) від...ячити, письмен...ик, стат...ею, корон...ий; 
г) міжгір...я, колос...я, взут...я, прилад...я. 
 
 

5. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення приголосних: 
а) перехрес...ний, ненавис...ний, ціліс...ний, совіс...ний; 
б) почес...ний, захис...ний, щас...ливий. контрас...ний; 
в) тури...ський, радіс...ний, безжаліс...ний, влас...ний; 
г) учас...ник, хвас...ливий, корис...ний, кіс...лявий. 
 
 

6. Позначте просте речення з відокремленим означенням. 
а) Знайшов собі він з чорними очима дівчиноньку нову весну знайшов. 
б) Тепер Остап скривджений і пригнічений мусив кинути рідний край. 
в) З неба звисають темно-руді хмари пригнічуючи все навкруги. 
г) Важким холодним сном спала земля. 
 

 



 12

7. Позначте речення з узагальнюючим словом та однорідними членами речення. 
а) Жити це чути бачити відчувати прекрасне. 
б) У саду було багато квітів червоних жовтих блакитних.  
в) До Миколи прийшов друг Іван та його сестри Валя і Галя.  
г) Перший сніг вкрив усе дерева луки солом’яні стріхи. 
 
 

8. Позначте речення зі вставним словом. 
а) Нарешті вона вирішила зробити все сама. 
б) Нарешті була серед них і відома всім тітка Марина. 
в) Пароплав нарешті здригнувся і поплив по річці. 
г) Довго блукали вони лісами але вийшли нарешті до якогось хутора. 
 
 

9. Позначте складнопідрядне речення з двома однорідними підрядними. 
а) Дім у який ми зайшли був старий але ще міцний. 
б) Земля здригнулась і злетіло листя коли почувся вибух. 
в) Якщо він прийде коли вже все скінчиться то це буде дуже смішно. 
г) Він відчув як до нього поставилися і чому це відбулося. 

 
 
10. Позначте речення з помилкою в оформленні цитати або прямої мови. 

а) „Йди обережно. – Сказав Іван, протягуючи руку. – Тут усюди каміння”.   
б) „І куди ж це ти прямуєш?” – запитала Оксана у Максима. 
в) Коли вони вийшли на вулицю, батько спитав: „Що ти про це думаєш?”  
г) „Забудь про нашу зустріч, – промовила вона, – я вже забула”. 
 
 

11. Позначте номери речень, що відповідають таким характеристикам:  

        а) складносурядне речення без коми; 

        б) речення зі вставним словом; 

        в) речення з узагальнюючим словом; 

        г) складнопідрядне речення; 

        д) речення з порівняльним зворотом; 

        е) складне безсполучникове речення з двокрапкою. 

∗   ∗   ∗ 

1. Всім відомо і мені сади квітнуть навесні. 
2. Не може не боліть дитина коли щось в матері болить. 
3. Хмара як ніч налетіла і сховалась. 
4. Ряса в диякона була підібрана і поли засунуті спереду за пояс. 
5. Голуб видно втихомирився й заснув. 
6. Жито пшениця й овес усе разом поспіло й присохло. 
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12. Перепишіть поданий текст, розкриваючи дужки. Вставте, де потрібно, 
пропущені букви, розставте розділові знаки.  
 

Побри...кані р...сою трави стояли тихі пр...нишклі бо ранок був те(ж) 
тихий та безвітрян...ий і обіцяв сонячний жаркий день. Со...нце вже зійшло але 
його ще (не)було видно із(за) темного лугу. Небо осв...тилося ясно і погожо і 
луг те(ж) посв...тлішав і пр...хорошився. Близ...кіс...ть річ...ки відчувалася 
особливо виразно (не)тільки (по)тому свіжому холодному повітрі яким віяло з 
оч...ретів а й по щедрій р...сі на травах. Р...са бри...кала людям на ноги світлими 
л...дяними краплями таємнич...с...тю звуків. То були звуки кожного приріч...я 
тихе булькан...я якесь шарудін...я чиїсь ні(би) кроки. Може то л...сиця 
вигулювала оч...ретами. Може вовк(сіроманець) підшукував собі посухіший 
острів що(б) ро...ташуватися там на ціло(ден...ий) відпочинок після тяжких і 
(не)вдалих ніч...них мандрів. 

Коли ви м...сливець то ви добре знаєте що в ту пору коли зайде со...нце і 
коли на воді вже тануть його блідо(рожеві) смуги можн... (з)даля побачити 
л...тючу кач...ку. 

(за Г.Тютюнником) 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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КОНТРОЛЬНА  РОБОТА  №4 
 

1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою -и-: 
а) бенеф...с, універс...тет, Мекс...ка, его...ст; 
б) Т...бет, фест...валь, д...візія. Кембр...дж; 
в) фак...р, С...нгапур, лаб...р...нт, лодж...я; 
г) в...мпел, ц...рк, бадм...нтон, С...рія. 
 

2. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом: 
а) міжгір...я, стерв...ятник, Мурав...йов, м...юзикл; 
б) ф...юзеляж, В...єтнам, солом...яний, мавп...ячий; 
в) Лук...янівка, черв...як, трьох...ярусний, розм...якшити; 
г) пів...Європи, пів...юрти, дит...ясла, п...єса. 

 
3. Позначте рядок, у якому всі слова завжди пишуться разом з часткою не: 

а) (не)щадно, (не)мовля, (не)мічний, (не)навидіти; 
б) (не)друг, (не)згасний, (не)гативний, (не)вдаха; 
в) (не)волити, (не)начебто, (не)притомніти, (не)має; 
г) (не)впинно, (не)дуга, (не)хай, (не)гайно. 
 
 

4. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами: 
а) силен...ий, Німеч...ина, л...ється,священ...ий; 
б) олов’ян...ий, туман...ий, буквен...ий, обчислен...ий; 
в) сторіч...я, узбіч...я, узліс...я, перемир...я; 
г) почут...я, роз...броїти, схвален...ий, широчен...ий. 
 
 

5. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення приголосних: 
а) звіс...но, учас...ник, корис...ний, вартіс...ний; 
б) шіс...надцять, облас...ний, кіс...лявий, кож...ний; 
в) аспіран...ський, влас...ний, якіс...ний, проїз...ний; 
г) блис...нути, жаліс...ний, тиж...ня, капус...няк. 
 

6. Позначте складносурядне речення без коми. 
а) У тому бою загинули і військові і цивільні. 
б) Раптом налетіла буря і пішов дощ. 
в) А ввечері прийшли сусіди і запросили нас на день народження Сашка. 
г) Він почув вибух і побачив спалах. 
 

7. Позначте складнопідрядне речення з кількома підрядними. 
а) Прийшовши до магазина він згадав що забув дома гроші. 
б) І день і ніч працювали вони щоб вчасно закінчити справу і повернутися 

додому. 
в) Коли вранці прийдеш то починай робити те про що домовились учора.  
г) Де б ти не був пам’ятай ми завжди з тобою. 
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8. Позначте складне безсполучникове речення. 
а) Навесні зеленіють дерева розквітають квіти.  
б) Всі крім нього здавалось знали що трапилось.  
в) Нарешті трапилось несподіване те про що ніхто не здогадувався.   
г) Люди танцювали і співали, грали і веселилися. 
 

9. Позначте просте речення з тире між підметом і присудком.  
а) Бажання побачити її було для нього головним . 
б) Найвище уміння почати спочатку життя, розуміння, себе. 
в) Поле в нашому краї наче море безкрає. 
г) Мистецтво не тільки гра. 
 

10. Позначте речення з помилкою в оформленні прямої мови. 
а) „Я розповів тобі все, що знав”, – відповів Сергій Миколайович.  
б) „Усі вони проти тебе”, – пошепки сказав йому Василь, – „усі-усі...” 
в) Дійшовши до дверей, Андрій запитав: „Невже це все ти зробила сама?” 
г) „Так, – підтримав друга Микола, – ти все зробив вірно”.   
 

11. Позначте номери речень, що відповідають таким характеристикам:  

        а) просте речення з тире між підметом і присудком; 

        б) речення із порівняльним зворотом; 

        в) речення зі вставним словом; 

        г) складнопідрядне речення; 

        д) речення з узагальнюючим словом; 

        е) складне безсполучникове речення з тире. 

 

∗   ∗   ∗ 

1. Махнула осінь в ліси дерева вкрились золотом. 
2. Весна це сонце і вод повстання. 
3. Я так тебе люблю що стримати не в силі захоплених пісень що ллються 

через край. 
4. Одвічні проблеми буття життя і смерть мрія і дійсність. 
5. Може не слід було так робити? 
6. Діла мої буденні і великі відкриті перед людством як сльоза. 

 
12. Перепишіть поданий текст, розкриваючи дужки. Вставте, де потрібно, 
пропущені букви, розставте розділові знаки.  

(На)схід до ріки і (на)південь пр...стяглися дбайливо оброблен...і нивки 
(не)великі пасовища. (На)північ... і (на)захід аж до обрію тяглися густі одвіч...ні 
ліси які вкр...вали яруги пагорби були своєрідною захис...ною стіною особливо 
в довгі з...мові місяці від пронизл...вих вітрів. Ліс для тутешніх жителів ще один  
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загадковий світ що існував за (не)залежними законами як і сама з...мля як ріка 
як небо. Він сам вир...став старів гинув і знову відроджувався омоло...жувався. 
Він володів (не)...числен...ими б...га...твами таємничою силою. Там за 
п...реказами предків жили боги звідти вони спілкувалися з небом і к...рували 
усім що відбувалося (до)вкола. 

Ліс завжди давав людині прожиток дер...во мед зв...рину ягоди гриби 
горіхи. Ліс був рятівником у (не)бе...печ...ні часи. Людина усв...домівш... себе 
відкривш... родин...ий світ відкривала для себе і ліс але (ні)коли так і (не)могла 
(до)кінця …багнути його. 

(за О.Лупієм)  
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