
2021 

 

 
 
 
 
 

Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ 

 

                         

        

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

                        Голова Приймальної комісії 
 

 

                        ________________ М. І. Пекарський   

                                             29 березня 2019 р. 

 
 

 

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ  

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)  

для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого  

спеціаліста (з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти)  

за спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»; 182 «Технології легкої промисловості» 

 

 

 
РОЗРОБЛЕНО 

предметною (цикловою) комісією філологічних дисциплін  

Протокол від 05.03.2019 р. № 3 

Голова комісії_________________ М. М. Смутняк  

 

ПОГОДЖЕНО 

екзаменаційною комісією для проведення  

конкурсного вступного випробування з української мови  

Голова комісії _________________ Р. В. Кучінік  

 

РОЗГЛЯНУТО 

Приймальною комісією  

Протокол від 29.03.2019 р. № 3 

 

 

 

 

м. Чернівці 



 

2 

ЗМІСТ 

 

1. Форма, структура та зміст вступного іспиту з української мови  3 

2. Програмні вимоги вступного іспиту з української мови     6 

3. Зразки диктантів для самопідготовки       10 

4. Тестові завдання для самоперевірки знань      20 

5. Список рекомендованої літератури       27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

І. ФОРМА, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО  

ІСПИТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 

Під час вступу до Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький коледж дизайну та економіки» вступники на основі базової 

загальної середньої освіти (9 класів) складає вступний іспит з української мови 

в письмовій формі у вигляді диктанту і тестового завдання. Вступник отримує 

відповідний бланк відповідей для написання вступного іспиту. 

На виконання вступного іспиту з української мови встановлено норму 

часу (в астрономічних годинах) – 1,5 години.  

Використання електронних приладів, підручників, навчальних посібників 

та інших матеріалів під час вступного випробування заборонено. 

 

Частина 1. Диктант. 

Диктанти підібрані відповідно до основних правил орфографії та 

пунктуації. У них враховані такі вимоги: відображення рівня розвитку сучасної 

української мови; насиченість орфограмами та пунктограмами, різноманітною 

лексикою і стилістичними засобами, передбаченими програмою; відповідність 

нормам літературної мови; розмір від 160 до 190 слів. 

 Тексти зорієнтовані на тематику культурологічної змістової лінії, тобто 

представляють українську літературу, історію, звичаї і традиції, мистецькі 

скарби, матеріальну і духовну культуру українського народу, загальнолюдські 

цінності. 

 Тексти характеризуються відносною цілісністю і завершеністю, зрозумілі 

для всіх. 

При проведенні диктанту, перевірці підлягають: уміння правильно писати 

слова на вивчені орфографічні правила та слова, визначені для 

запам’ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил 

пунктуації; належним чином оформляти роботу. Перевірка здійснюється за 

традиційною методикою по диференційованій шкалі: 

Кількість балів Кількість помилок 

1 16 грубих 

2 15 грубих 

3 14 грубих 

4 13 грубих 

5 12 грубих 

6 11 грубих + 1 негруба 

7 11 грубих 

8 10 грубих 

9 9 грубих 

10 8 грубих 

11 7 грубих + 1 негруба 

12 7 грубих 

13 6 грубих 
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14 5 грубих + 1 негруба 

15 5 грубих 

16 4 грубих 

17 3 грубих + 1 негруба 

18 2 грубих + 4 негрубих 

19 3 грубих 

20 2 грубих + 2 негрубих 

21 2 грубих + 1 негруба 

22 2 грубих 

23 1 груба + 1 негруба 

24 1 груба 

25 2 негрубих 

26 1 негруба + 1 виправлення 

27 1 негруба 

28 2 виправлення 

29 1 виправлення 

30 - (0) 

При цьому: 

1. орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 

2. помилка в слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, вважається 

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

вважаються різними помилками; 

3. розрізняють грубі і негрубі помилки, тобто такі, які не мають істотного 

значення для характеристики грамотності. 

При підрахуванні помилок дві негрубі вважають за одну грубу. 
 

До негрубих відносять такі помилки: 

 винятки усіх правил; 

 написання великої букви в складних власних найменуваннях; 

 написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників 

з прийменниками; 

 у випадках, коли замість одного знаку поставлений інший; 

 у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях: не хто інший, 

як ...; не що інше, як ...; ніхто інший не ...; ніщо інше не ...); 

 у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх 

послідовності; 

 у заміні українських букв російськими. 

При оцінюванні, крім орфографічних та синтаксичних помилок, 

враховується також естетичне оформлення роботи. 

За наявності в диктанті більше п’яти поправок, оцінка знижується на один 

бал. 
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Частина 2. Тестове завдання. 

Включає 12 тестових завдань закритої форми з вибором однієї правильної 

відповіді, кожне з яких оцінюється в 1 бал. Для кожного тестового завдання 

дано п’ять варіантів відповідей, з яких тільки одна правильна. 

У бланку відповідей слід вказати лише одну літеру, якою позначена 

відповідь. При цьому вступник не повинен наводити будь–які міркування, що 

пояснюють його вибір відповіді. 

Якщо вступник вважає за потрібне внести зміни у відповідь до якогось із 

завдань першої чи другої частини, то він може це зробити у спеціально 

відведеній для цього частині бланку. Таке виправлення не веде до втрати балів. 

Якщо ж виправлення зроблено в основній частині бланку відповідей, то бали за 

таке завдання не враховуються. 

Бали, отримані на вступному іспиті з  української мови, переводяться до 

значення 12-бальної шкали за такою схемою: 

Загальна кількість 

набраних балів 

Оцінювання  

за шкалою 1-12 бали 

1 1,0 

2 1,5 

3-4 2,0 

5-6 2,5 

7-8 3,0 

9-10 3,5 

11-12 4,0 

13-14 4,5 

15-16 5,0 

17-18 5,5 

19-20 6,0 

21-22 6,5 

23-24 7,0 

25-26 7,5 

27-28 8,0 

29-30 8,5 

31-32 9,0 

33-34 9,5 

35-36 10,0 

37-38 10,5 

39-40 11,0 

41 11,5 

42 12 

 Якщо вступник набрав менше, ніж 4,0 бали, він до участі в наступних 

вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускається. 

 

 

 



 

6 

ІІ. ПРОГРАМНІ ВИМОГИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ  

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
 

Тема 1. Фонетика. 

Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови. Голосні й 

приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позначення звуків мовлення 

на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ. 

Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й ненаголошені склади. Уподібнення 

приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Найпоширеніші випадки 

чергування голосних і приголосних звуків. Основні випадки чергування у-в, і-й. 

Тема 2. Лексикологія. Фразеологія. 

Лексикологія як учення про слово. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне 

значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова. 

Омоніми. Синоніми. Антоніми. Лексика української мови за походженням. Власне 

українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. Загальновживані слова. 

Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. Лексика української мови з 

погляду активного й пасивного вживання. Застарілі й нові слова (неологізми). 

Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. Поняття про стійкі сполуки слів і вирази. 

Фразеологізми. Приказки, прислів’я, афоризми. 

Тема 3. Будова слова. Словотвір. 

Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, 

префікс, суфікс, закінчення. Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основа 

похідна й непохідна. Основні способи словотворення в українській мові: 

префіксальний, префіксально–суфіксальний, суфіксальний, безсуфіксальний, 

складання слів або основ, перехід з однієї частини мови в іншу. Складні слова. 

Способи їх творення. Сполучні голосні [о], [е] у складних словах. 

Тема 4. Морфологія. Орфографія. 

4.1. Іменник 

Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови. Іменник як частина 

мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники власні та загальні, 

істоти й неістоти. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Іменники спільного 

роду. Число іменників. Іменники, що вживаються в обох числових формах. Іменники, 

що мають лише форму однини або лише форму множини. Відмінки іменників. Відміни 

іменників: перша, друга, третя, четверта. Поділ іменників першої та другої відмін на 

групи. Особливості вживання та написання відмінкових форм. Букви -а(-я), -у(-ю) в 

закінченнях іменників другої відміни. Відмінювання іменників, що мають лише форму 

множини. Невідмінювані іменники в українській мові. Написання і відмінювання 

чоловічих і жіночих імен по батькові. 

4.2. Прикметник 

Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні та присвійні. Якісні 

прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи 

їх творення (проста й складена форми). Зміни приголосних при творенні ступенів 

порівняння прикметників. Особливості відмінювання прикметників (тверда й м’яка 

групи). 
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4.3. Числівник 

Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди числівників за значенням: кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, 

збірні) й порядкові. Групи числівників за будовою: прості, складні  й складені. Типи 

відмінювання кількісних числівників: 

1) один, одна;  

2) два, три, чотири;  

3) від п’яти до двадцяти, тридцять, п’ятдесят ... вісімдесят;  

4) сорок, дев’яносто, сто;  

5) двісті – дев’ятсот;  

6) нуль, тисяча, мільйон, мільярд;  

7) збірні;  

8) дробові.  

Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. 

4.4. Займенник 
Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Співвіднесеність займенників з іменниками, прикметниками й числівниками. Розряди 

займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні, означальні, 

питальні, відносні, неозначені, заперечні Особливості їх відмінювання. Творення й 

правопис неозначених і заперечних займенників. 

4.5. Дієслово 

Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, 

дієприслівник, форми на -но, -то). Безособові дієслова. Види дієслів: доконаний і 

недоконаний. Творення видових форм. Часи дієслова: минулий, теперішній, 

майбутній. Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Творення форм умовного 

та наказового способів дієслів. Словозміна дієслів І та II дієвідміни. Особові та числові 

форми дієслів (теперішнього та майбутнього часу й наказового способу). Родові та 

числові форми дієслів (минулого часу й умовного способу). Чергування приголосних в 

особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу. 

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних 

дієприкметників теперішнього й минулого часу. Відмінювання дієприкметників. 

Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на -но, -то. 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, їх творення. 

Дієприслівниковий зворот. 

4.6. Прислівник 
Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників: вищий і 

найвищий. Зміни приголосних при творенні прислівників вищого та найвищого 

ступенів. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і 

дієприкметників. Написання прислівників разом і через дефіс. 

4.7. Службові частини мови 

Прийменник як службова частина мови. Групи прийменників за походженням: 

непохідні (первинні) й похідні (вторинні, утворені від інших слів). Групи 
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прийменників за будовою: прості, складні й складені. Зв’язок прийменника з 

непрямими відмінками іменника. 

Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і 

синтаксичною роллю: сурядні (єднальні, протиставні, розділові) й підрядні (часові, 

причинові, умовні, способу дії, мети, допустові, порівняльні, з’ясувальні, наслідкові). 

Групи сполучників за вживанням (одиничні, парні, повторювані) та за будовою 

(прості, складні, складені). 

Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: 

формотворчі, словотворчі, модальні. 

4.8. Вигук 
Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням: непохідні й похідні. 

Значення вигуків. Звуконаслідувальні слова. 

Узагальнення, систематизація, контрольна перевірка знань, умінь, навичок 

слухачів із пройдених розділів курсу 

Тема 5. Синтаксис. 

5.1. Словосполучення. 
Завдання синтаксису. Словосполучення й речення як основні одиниці 

синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного 

речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Типи словосполучень за 

морфологічним вираженням головного слова. Словосполучення непоширені й 

поширені. 

5.2. Речення. 

Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок 

слів у реченні. Види речень у сучасній українській мові: за метою висловлювання 

(розповідні, питальні й спонукальні); за емоційним забарвленням (окличні й 

неокличні); за будовою (прості й складні); за складом граматичної основи (двоскладні 

й односкладні); за наявністю чи відсутністю другорядних членів (непоширені й 

поширені); за наявністю необхідних членів речення (повні й неповні); за наявністю чи 

відсутністю ускладнювальних засобів (однорідних членів речення, вставних слів, 

словосполучень, речень, відокремлених членів речення, звертання). 

5. 2.1. Просте двоскладне речення. 

Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Особливості 

узгодження присудка з підметом. Способи вираження підмета. Типи присудків: 

простий і складений (іменний і дієслівний). Способи їх вираження. 

5.2.2. Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні. 
Означення узгоджене й неузгоджене. Прикладка як різновид означення. 

Додаток. Типи обставин за значенням. Способи вираження означень, додатків, 

обставин. Порівняльний зворот. Функції порівняльного звороту в реченні (обставина 

способу дії, присудок). 

5.2.3. Односкладні речення. 
Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за 

способом вираження та значенням головного члена: односкладні речення з головним 

членом у формі присудка (означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, 

безособові) та односкладні речення з головним членом у формі підмета (називні). 

Способи вираження головних членів односкладних речень. Розділові знаки в 

односкладному реченні. 
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5.2.4. Речення з однорідними членами. 

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Речення зі 

звертанням. Звертання непоширені й поширені. Речення зі вставними словами, 

словосполученнями, реченнями, їх значення. Речення з відокремленими членами. 

Відокремлені означення, прикладки – непоширені й поширені. Відокремлені додатки, 

обставини. Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки в реченні з 

однорідними членами. 

5.2.5. Складне речення. 
Ознаки складного речення. Засоби зв’язку простих речень у складному: 

1) інтонація й сполучники або сполучні слова;  

2) інтонація.  

Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: сполучникові й 

безсполучникові. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення. 

5.2.5.1. Складносурядне речення. 

Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні. 

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки в 

складносурядному реченні. 

5.2.5.2. Складнопідрядне речення. 
Складнопідрядне речення, його будова. Головне й підрядне речення. Підрядні 

сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку у складнопідрядному реченні. Основні 

види підрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні (місця, часу, способу дії та 

ступеня, порівняльні, причини, наслідкові, мети, умовні, допустові). Складнопідрядні 

речення з кількома підрядними, їх типи за характером зв’язку між частинами: 

1) складнопідрядні речення з послідовною підрядністю; 

2) складнопідрядні речення з однорідною підрядністю; 

3) складнопідрядні речення з неоднорідною підрядністю. 

5.2.5.3. Безсполучникове складне речення. 
Типи безсполучникових складних речень за характером смислових відношень 

між складовими частинами-реченнями:  

1) з однорідними частинами-реченнями (рівноправними);  

2) з неоднорідними частинами (пояснюваною і пояснювальною). 

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. 

5.2.5.4. Складні речення з різними видами сполучникового й 

безсполучникового зв’язку. 
Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового 

зв’язку. 

5.3. Способи відтворення чужого мовлення. 
Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Слова автора. Заміна прямої 

мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог. 

Тема 6. Стилістика. 
Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, 

публіцистичний), їх основні ознаки, функції. 
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ІІІ. ЗРАЗКИ ДИКТАНТІВ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ 

 

                                                            ДОЩ 

У другій половині дня вітер стих. Із-за обрію стали накочуватись хмари, 

що громадились все більше і більше, з білих робилися попелястими, потім 

стали бузиновими; нарешті завирували, закипіли і тяжко рушили вперед, підми-

наючи під себе небо, опускаючись все нижче і нижче, так, що на землі ставало 

все важче і важче дихати людям. Птахи, вириваючись у сизі присмерки степу, 

не могли залітати дуже далеко і високо, бо крила їх робились зволоженими; і 

вони опускались зовсім низько, майже до самої землі. Від бузинової хмари 

степом рухалась широка чорна тінь, яка вже покрила степові могили і 

довжанські ліси, і їх уже зовсім не було видно. Вона повільно наближалась і до 

сівачів, дихаючи на них свіжістю близького дощу і фарбуючи все в чорну 

зловісну фарбу. Потім хмари застигли, перестали рухатись, і сторожке 

мовчання оволоділо небом і землею, і так продовжувалося хвилину-дві; потім 

кілька важких і лапатих дощових крапель упали на круг поля, з ляскотом 

розбилися на ньому і покотились вниз по сухій стерні. 

Раптом вони заскакали скрізь –  по людях, по полях, по РІЛЛІ; прострочили 

раз, вдруге, згортаючи в груддя пилок, – і линув дощ, рясний, веселий, 

благодатний, покотив туманом по степу. Заграла, зарокотала, захлюпалась по 

ярах вода, і цей веселий шум освіжив, обновив степ і людей і викликав у них 

дитячий радісний настрій. 

ГРИГІР ТЮТЮННИК 
 

                                ШЕВЧЕНКО Й СУЧАСНІСТЬ 

Тарас Шевченко народився на українській землі, під українським небом, 

проте він належить до тих людей-світочів, що стають дорогими для всього 

людства і що в пошані всього людства знаходять безсмертя. 

Він був поетом, якого ми до того не мали: поетом для всіх, поетом 

народним, поетом гноблених, але не скорених. Народжений матір'ю–кріпачкою 

і сам кріпак, він став борцем, революціонером титанічної сили. Його боялися 

царі. Його жахались і смертельно ненавиділи кріпосники. Коли можновладні 

самодержавні кати, ті, що наповнили рудники Сибіру окутими в кайдани 

декабристами, ті самі, що зацькували Пушкіна і юного Лермонтова, налившись 

новою злобою, ввігнали криваві свої пазурі в молоду клекотливу душу 

Шевченкову, коли перед ним лягла несходима ніч муштри й солдатчини, 

мабуть, ті вінценосні кати вважали, що відправили його в таку безвість, звідки 

не буде вороття. 

А він повернувся.  

Вогненною піснею, віщим незборканим словом повернувся поет до рідної 

своєї України і до братньої Росії – Росії Добролюбова та Чернишевського, і до 

польських революційних повстанців, і до мужніх, волелюбних народів Кавказу, 

чию багаторічну боротьбу він з такою пристрастю оспівав. Як дзвін серед ночі, 

як герценівський «Колокол», так лунали його слова серед похмурої, важкої ночі 

кріпосництва.  
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Відкрите серце народного співця щедро ввібрало в себе могутній 

волелюбний дух українського народу. В тій невеликій книжці, що ім'я їй 

"Кобзар", клекоче ціле море горя народного, в ній – невольницький поклик до 

помсти й порив до свободи, мудрий роздум гуманіста і ніжна, чарівна краса 

української пісні. 

ОЛЕСЬ ГОНЧАР 
 

НЕЗАЙМАНА ДІВИЦЕ ДЕСНО 

Всі прожили свій вік нещасливо, кожен по-своєму – і прадід, і дід, і батько 

з матір'ю. Всі були народжені для любові, і мали всі талант до неї. Таж, певно, 

не знайшли одне одного чи не доглянули, і гнів і ненависть, які були огидні їм 

ціле життя, підкинула їм ворожка-чарівниця, і все життя облудні примари 

невпинно турбували їх і бентежили марно. І все життя їх було скорботним, як 

життя стародавніх. Вони не знали, як змінити його, і, віддаючи перевагу тому, 

чого не судила їм доба, не порадувались. 

Тільки було це так давно, що майже все вже розтануло в далекім мареві 

часу, як сон, і потонуло. Одна лише Десна зосталася нетлінною у стомленій 

уяві. Свята чиста ріка моїх дитячих незабутніх літ і мрій. 

Нема тепер уже таких річок, як ти була колись, Десно, нема. Нема ні 

таємниць на річках, ні спокою. Ясно скрізь. Нема ні Бога, ані чорта, і жаль мене 

чомусь бере, що вже нема в річках русалок і водяних мірошників нема. Зате 

багато дачників тепер купається в трусах на зло робочим людям в гарячий 

літній час і, очевидно, на досаду, бо чого ж мені й досі так соромно відпочивати 

там, де працюють люди? 

Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно, що, згадуючи тебе вже 

много літ, я завжди добрішав, почував себе невичерпно багатим і щедрим. Так 

багато дала ти мені подарунків на все життя. 

Далека красо моя! Щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у 

незабутні роки твою м'яку, веселу, сиву полу, ходив босий по твоїх казкових 

висипах, слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих про 

давнину, що лічив у тобі зорі на перекинутому небі, що й досі, дивлячись часом 

униз, не втратив щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих 

шляхах. 

О. ДОВЖЕНКО 
 

                                          ЗУПИНИТИ ВІЙНУ 
І знову, в котрий уже раз, він згадав ту пору, коли між літом і осінню 

зупинився синьоокий вересень і коли до нього ішла його зоря. Здавалося, роки 

повинні б пригасити її обрис, а вони хтозна-що робили з його пам'яттю. От і 

вчора, втупивши очі в землю, він ішов собі осмерклою левадою, думав про те 

горе, що виплодилось у чужинецьких землях, і раптом почув її наспівний голос: 

- Добрий вечір, діду. 

Підвівши голову, оторопів: стежиною, між прибережними деревами, як 

молодість сама, ішла його Тетяна, струнка, красива, легка в ході. Хотів гукнути 

її, але переляк чи подив відібрав мову. А коли дівчина зникла за вербами та 

яворами, він обезсилено, мов із нього вибрали кістяк, довго самотів на лузі. 
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Давид неохоче заходить до хати, зачиняє двері на два засуви і в темряві 

молиться на невидимих богів. Він зараз має до них тільки два благання: 

одвернути війну і врятувати його Артемона. Хоч який він кручений, а все одно 

– син. Та й пішов він теж не куди-небудь, а в партизани до Хворостенка, хоча й 

підсміювався над ним. Але хто з нас над кимсь не підсміюється, вважаючи себе 

кращим і розумнішим? 

Не вечеряючи, Давид ліг на дерев'яне ліжко, де під свіжим рядном лежало 

свіже сіно, що проганяло погані сни. Ти навряд чи прожене воно їх сьогодні. 

Навряд. Хіба ж не почуло все село отого грому, що веде не передгроззя, а 

смерть? І хоч багато має Давид нарікань на більшовиків, хоч і досі не може 

забути відібрану ними землю, та все піно він хоче, щоб вони зупинили війну. 

М. СТЕЛЬМАХ 
 

                                                                БІЙ 

Бій гримів спереду, з боків і позаду. В ньому, як могли, металися люди, 

техніка й покривало ночі; воно розпанаханим скривавленим шматтям 

відривалося од крайнеба, звивалось увись і знову, чадне, розпухле, смердюче, 

падало на здиблену землю. 

Прорвалися наші, прорвалися й німці! 

Вогонь був таким, що в повітрі снаряди стрічалися з снарядами, міни з 

мінами, гранати з гранатами. І тільки «катюші», мов жар-птиці відплати, мов 

шматки невідкритих комет, мов провісники грізного суду над фашизмом, 

непереможно проносили через небо своє смертоносне ячання. 

Божеволіло залізо, божеволіли коні, і шаленіли люди. Відблиски вибухів 

спалахували в їхніх очах, у відблисках вибухів темно масніли калюжі крові. 

Танки із землею зривали її, налітали на танки, в знавіснілому скліщенні 

виважували один одного вгору, вмелювались один в одного біснуванням 

гусениць і вогню. 

Якщо на світі був бог війни, то він зараз ступав по цьому полі бою 

технічними ногами і віддирав небо від знівеченої землі. 

На пагорбі під ціпами бою в жасі здригалося село. Фантастичні сузір'я мін 

вихоплювали і вихоплювали його з темряви, і здавалось, що хати хотіли кудись 

летіти, далеко-далеко від усіх страхіть війни... І вони летіли – з гніздами лелек, 

з дитячими колисками, з недожитим життям. 

На цвинтарі од вибухів раз по раз здригалася ветха, казенного стилю 

церковиця. В ній біля царських врат простягав у благанні до Всевишнього 

старечі руки засушений, смертю забутий панотець. Йому по старості літ 

здавалося, що з-під землі втікають біблейські книги і що вже надходить 

страшний суд. В церкві самі гасли свічі і падали столітні Гюги. 

М. СТЕЛЬМАХ 
 

                                                       ВДОМА 

Вітер колише яблуні, налиті розкошами материнства. Час від часу яблука 

зриваються з гілля, гупають на м'яку землю, вкриту ніжною зеленою травою. 

Старий яблуневий сад вигрівається в щедротах гарячого літнього дня. 

Протоптані стежки ведуть до невеличких будинків. Колись у них жили люди, а 
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нині – це майстерні художньо-промислової філії. Крізь відчинені вікна чути, як 

грюкають ляди верстатів – то працюють ткалі, стрекочуть машинки, та ще 

долітають пісні вишивальниць. 

Жінки й дівчата повсідалися під хатами, в холодку, в благословенній тіні 

яблуневого саду з шитвом на колінах і снують мережива на сорочках і сукнях, 

ніби заплітають на Іолотні ще одну безмовну, але таку чарівну і яскраво-зриму 

пісню. 

Я проходжу садом, вслухаюся в тихі, задушевні піст, такі знайомі й рідні з 

дитинства, і душа моя сповнюється почуттям невимовної радості й солодкої 

млості. Так колись співали за шитвом моя мати й сестра, всівшись на полу чи 

літньої днини на призьбі під хатою, де паленіли рожевими пелюстками трепетні 

мальви. 

Відчуття, що я дома, не покидає мене, бентежить душу, настроює на 

особливий ліричний лад... Я й справді вдома, на землі моїх батьків, в оспіваній 

Опішні, куди не раз їж малим батько возив мене на ярмарок. 

Від саду рукою подати до вигону, де був колись ярмарок, де стояли тисячі 

возів, де з ранку й до пізньої ночі дзвеніли коси й серпи, співучими лунами 

видзвонювали опішнянські горщики, глечики й макітри, висвистували 

іграшкові коники в руках щасливої дітвори. 

Давно це було. Тепер там розташувалася геологорозвідувальна експедиція, 

бурові якої розкинулись по всіх усюдах від Ворскли до Псла, і вночі газові 

ключі горять над степом, немов дивосвіти. 

А серед саду, здається, незмінно живе отой давній, тихий лагідний світ, і 

такі ж самі ткалі й вишивальниці, які жили піввіку тому, тчуть килими, 

гаптують дивовижну квітчасту казку з хмелю й калини, з маків і волошок, 

жайворонків і золотоперих півнів. 

І. ЦЮПА 
 

ЗОЛОТІ КЛЮЧИКИ ВЕСНИ 

Уже відспівав свою мелодію на вербовій сопілці березень і поплив з гір у 

доли швидкими потоками. Зазеленів молодим зелом на лугах юний квітень, 

розсипав навколо райдужні, різнобарвні квіти. А найперші з них – то яскраво-

жовті, ніби даровані сонцем, золоті ключики, квіти первоцвіту весняного. 

...Ішов лугами, полями і лісами юнак. Залюблено задивилося на нього 

сонце і кинуло йому під ноги пригорщу сонячних зайчиків. А вони торкнулися 

землі і перетворилися на золоті ключики. Взяв юнак-квітень ті ключики та й 

відімкнув двері землі, в які хвилею радісного і живодайного тепла, з пташиною 

піснею і веселим сміхом полинула нестримно юність природи – весна. Взяв 

юнак молоду наречену-весну за руку, пішов із нею по землі. Де крок ступлять, 

там квіти цвітуть, слово мовлять – музики грають, пісню заведуть – усе навколо 

заспіває і закружляє в буйному танку весняної радості. 

Усе ожива, тріпоче від любові, все аж тремтить жадобою життя... 

Чуєте? Озвалися, забриніли бруньки крислатого осокора, а онде 

затріпотіли ніжні сережки берізки білокорої, знялася аж до неба пісня 

жайвора... 
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І пішло, і пішло! І не зупинити того буйного лету життя, того радісного 

оновлення землі. 

А все – ключики золоті первоцвіту весняного. І що першою ця квітка, яку 

ще називають жовтим рястом, весну починає, то й силу вона має неабияку: 

здоров'я людям повертає, втрачені усмішки на обличчях засвічує. 

Зелене листя його таке багатюще вітамінами, що жодна рослина з ним не 

зрівняється, а що ця квітка найраніше звеселяє землю, то й першою приходить 

вона у вигляді салатів на стіл до тих господинь, які знають цілющу силу, дану 

їй природою. Поповнює вона в людськім тілі і нестачу вітамінів і допомагає 

людині переборювати різні простудні хвороби. 

Багато користі людям приносять золоті ключики весни, а тому честь і шана 

їм у народі живе від давніх часів аж донині. 

Ф. МАМЧУР 
 

Самодиктант передбачає написання запропонованого тексту, 

розкриваючи дужки, вибираючи правильне написання орфограм, розставляючи, 

де потрібно, розділові знаки. 

САМОДИКТАНТ 1 

Батьківщиною слов()янс()кої абетки як відомо стала одна з найстаріших 

європейських д(и, е)ржав – (Б, б)олгарія. Саме там на її (Б, б)алканських (Р, 

р)одопських (високо)гір()ях у долинах (Т, т)ракії на берегах (С, с)труми і (М, 

м)аріци знайшли собі притулок і захисток мудрі вигнанці учні (К, к)ирила і (М, 

м)ефодія. Вони продовжили велику освітню місію братів. Вони не дали 

загаснути духовному вогнищу. 

П(е,и)семність очі людини. А вони мають бути видющими і 

проникливими тобто дивитись на світ бачити його очима предків і наступних 

поколінь. А для цього необхідно знати витоки своєї духовності свою історію і 

культуру. 

П(е, и)семність наше духовне тисячолітнє надба(н, нн)я. І майстри слова 

поети різні і гарні п(е, и)сьменники (класики) і сучасні творці додають до цього 

мистецького океану і свою частку живу барву своєї творчості. Вони охоронці 

жи(тт, т)я його співці у всі часи поповнювали скарбницю людс()кої духовності 

новими здобутками поезії прози драматургії публіцистики. 

Рукотворні духовні ці(нн, н)ості як і природу ми повинні б(и, е)р(е, и)гти 

мов зіницю ока. П(е, и)семність допомагає нам творити майбутнє пізнавати і 

утверджувати сучасну культуру берегти минуле. З минулого в майбутнє такий 

життєтворний шлях нашої писемності. Вона п(е, и)семність це (п(е, и)р(е, 

и)до)всім творчість. А творчість завжди допомогає людям і людству. 

Відомий (Г, Грузинський п(е, и)сьменник (Н, н)одар (Д, д)умбадзе вважав 

(Н,н)і, людина (не) дасть умерти книзі. Література це розмова людини з собою 

своєю сутніст()ю. Пощезне потреба в цій розмові щезне не книга люд()во. 

М. СИНГАЇВСЬКИЙ 
 

САМОДИКТАНТ 2 

Яким (Т, т)артаков народився в родині одес()кого кравця. (Не)зважаючи 

на (не)статки бат()ко ві(дд, д)ав його до гімназії. Та хлопець захопився не 
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навча(нн, н)ям а італійс()кою оперою яка саме гастролювала в (О, о)десі. 

Коли ю(нн, н)ака виключили з гімназії розгніва(нн, н)ий бат()ко вигнав 

його з дому. Працюючи в порту (Я, я)ким (що)вечора бував у т(е, и)атрі. З 

шіс()надцяти років у нього з()явився голос ор(е, и)гінал()ного тембру. Ю(нн, 

н)ак почав брати уроки в пр(е, и)мадо(нн, н)и опери потім став студентом (П, 

п)етербур(з, с)()кої конс(и, е)рваторії. 

Закінчивши навча(нн, н)я з великою срібною м(е, и)да(лл, л)ю (Т, 

т)артаков д(е, и)б()ютував у партії Р(и, і)голе(тт, т)о. Співак швидко завойовує 

популярніст() і пр(е, и)хил()ніст() глядачів. Ш(и, е)деврами оперного 

викона(нн, н)я було визнано його викона(нн, н)я арій (Є, є)вгенія (О, о)нєгіна та 

(М, м)азепи. 

Тартаков побував на гастролях у (Н, н)іме(ч, ч.)ині (Д, д)анії (А. а)нглії. 

Повернувшись співав у (К, к)и(ї, є)ві (X, х)аркові (К, к)(и, е)рчі. Пізніше 

відомий вокаліст став пр(е, и)м()єром і головним реж(е, и)сером (М, 

м)аріїнського (Т, т)еатру (П, т)етербурга, професором консерваторії. 

За сорок років співац()кої кар()єри Тартаков виступив у ст(о, а) 

сімна()цяти ролях. Його пісе(н, нн)ий р(и, е)п(и, е)ртуар складався більш ніж 

шестисот творів у викона(н, нн)і російс()кою француз()кою та німец()кою 

мовами. 

Загинув митець трагічно. Автомобіл() яким артисти пов(и, е)рталис() 

після виступу втратив управлі(н, нн)я і впав у к()ювет. Співак похований в (О, 

о)лександро-(Н, н)евській (Л. л)аврі поблизу могили П. І. Чайковського. 

За В. РОЖАНІВСЬКИМ 

 

САМОДИКТАНТ 3 

За татарським бродом коні топчуть яру руту і туман. За татарським 

бродом із сивого жига з ч(е, и)рвоного маку народжується місяць і коло 

козацької могили як повір()я в(е, и)сікається старий вітряк. 

А в татарському броді глухо бухикають весла похилі (не)наче давн(е, и)на 

діди ледь (ледь) снують на човнах (душогубках) і не знати що вони 

виловлюють рибу чи далеку м(е, и)нувшину бо тут над водою і комар дзв(е, 

и)нить як ординська стріла бо тут і досі хвиля вим(е, и)ває зотлілий посів 

зотлілого часу чиїсь таляри чиїсь щерблені стріли і щерблені кості. 

О пам()ять і смуток з(е, и)млі чи минулися ви? Бо й тепер од п(е, и)чалі 

с(е, и)віє жито над ханським і чорним шляхом бо й тепер є татарські броди й 

козачі могили. Це давнина це наша гірка немов полин давнина її вже забуває 

час по книгах і кобзарі по майданах. Але й досі в хатах (білянках) що під 

сніжн(е, и)ками зійшли на долонях узлісь і степів п(е, и)чаляться матері ч(е, 

и)рвоних козаків і досі в накупаних сонцем і грозами полях з (під) серпа й 

сльози поглядають матері на прищімлені шляхи по яких прол(е, и)тіли та й 

зал(е, и)тіли в югу історії коники (коні). 

О наші передчасно пос(е, и)вілі матері із сапкою в руках із серпом на пл(е, 

и)чі та болючою в очах югою. Ви (не) проходили гімназій ні ви(щ, чж)их ні 

ни(щ, жч)их шкіл. Вашою єдиною школою і книгою була книга з(е, и)млі зерно 

у землі сонце над землею і діти біля перс і діти біля ніг. (За М.СТЕЛЬМАХОМ) 
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САМОДИКТАНТ 4 

Картатий вечір упав на пр(е, и)сілок і в місячному сні пр(е, и)тихли зб(е, 

и)злюднені сіножаті ниви й білі хмари за нивами. А (0,о)ксана сновидою все 

снувала то городом то подвір()ям. Чогось їй (не)покоїлось нині чогось ск(и, 

і)млив смуток в душі а думки все підмивали і підмивали її. Ось (із) нову (не) 

знати чого бреде на город зупиняється перед латкою оброш(е, и)ного ячменю 

що палахкотить вогн(е, и)ками ч(е, и)рвоного маку. Це (ж) того ячменю який у 

давню страшну ніч приніс зі своєю кров(ю) (С, с)тах. Вона потягнулася рукою 

до п(е, и)люстків маку але злякано відсахнулась чогось їй пр(е, и)верзлося це не 

мак а (С, с)тахова кров що стала 

маком. Дурна (ж) вона дурна. 

А де тепер (С, с)тах що так любив її? І мав за цю любов співчу(тт, т)я і 

п(е, и)чаль бо в такий час пр(е, и)йшов до неї. І де ті ліси і де ті дороги з яких 

пр(е, и)йде чоловік? І хоч (би) коли пр(е, и)йшов і хоч (би) яким пр(е, и)йшов 

вона ч(е, и)катиме його вона сіятиме ячмінь у ньому бачитиме (С, с)таха у 

соняшниках (Я, я)рослава. Ось така жіноча доля. Ще дівчиною а потім 

молодицею гадалось що все жи(тт, т)я як одну годину проживе зі своїм су(дж, 

ж)еним. їй страшно було навіть подумати про тих вих(е, и)лясниць які двоїли 

себе які накидали оком ще на когось крім мужа які розтринькували любов на 

різні пр(е, и)нади чи жировиська. Вона й за жінок їх не мала обходила д(е, 

и)сятою дорогою щоб (не) забруднитись неч(е, и)стивістю. 

У татарському броді (не)сподівано бухикнуло в(е, и)сло потім озвався 

щасливий дівочий сміх напевне молодята в любощах стрічають свою нічку як і 

вона колись із (Я, я)рославом стрічала. І що ті любощі? Сон чи (пів)сон чи 

(сни)вода? І минаються вони швидко як в(и, е)сняна вода. 

за М. СТЕЛЬМАХОМ 

 

САМОДИКТАНТ 5 

Завдяки абстрактному мисл(и, е)(н, нн)ю і фантазії людини світ побачив 

безліч в(и, е)ликих винаходів. Однак біл()шості геніал()них винахідників і 

конструкторів доводилося виконувати ескізи і кресл(и, е)(н, нн)я своїх творінь 

(в)ручну. С()огодні комп()ют(и, е)р приходит() на допомогу в про()ктува(н, нн)і 

й моделюва(н, нн)і (най)складніших конструкцій і м(и, е)ханізмів а також 

допомагає в(и, е)рішувати біл()ш нагал()ні завда(н, нн)я наприклад 

про()ктувати меблі й одяг. 

Перші с(и, е)стеми автоматизованого про()ктува(н, нн)я були створ(и, е)ні 

(автомобіле)будівниками. Переваги (тр()ох)мірного мод(и, е)люва(н, нн)я були 

оч(и, е)видними але його удосконал(и, е)(н, нн)я стримувалося малою 

обчислювал()ною потужністю комп()ют(и, е)рів. У наш час створ(и, е)ні такі 

комп()ют(и, е)рні с(и, е)стеми які здатні визначити міцніст() д(и, е)талей їх 

знош(и, е)(н, нн)я в різних умовах і багато іншого. 

Програми для автоматичного про()ктува(н, нн)я застосовуют()ся с()огодні 

в архіт(и, е)ктурі конструюва(н, нн)і меблів планува(н, нн)і інтер()єрів і навіть у 

пошиві одягу. З розвитком (І, і)нтернет)т(и, е)хнологій стало можливим мод(и, 

е)лювати предмети з готових ел(и, е)ментів виб(и, е)рати (різно)манітні барви 
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чи створювати фасон тощо. Зараз таким чином створюют()ся унікал()ні зразки 

автомобілів кросівок купал()ників і це ще (не) межа. Комп()ют(и, е)р — відмі(н, 

нн)ий помічник під час п(и, е)рекладу (не) лише слів а й цілих текстів. Пер(и, 

е)ваги ел(и, е)ктро(н, нн)их словників оч(и, е)видні. Пошук потрібного слова 

займає ліч(и, е)ні с(и, е)кунди можна виб(и, е)рати різні напрямки п(и, 

е)рекладу. 

Багато словників уже давно працюют() і з українс()кою мовою. Приклади 

викор(и, е)ста(н, нн)я слів у різних контекстах значно полегшуют() п(и, 

е)реклад. 

З журн. «ПК просто» 

 

САМОДИКТАНТ 6 

В (І, і)нтернеті пр(и, е)дставлено безліч сайтів присв()ячених кіно у всіх 

його аспектах. 

На них зібрано вел(и, е)чезну кіл()кіст() інформації огляди (аудіо)новинок 

р(и, е)цензії (кіно)критиків цікаві факти про філ()ми (біо)графії і (фільмо)графії 

акторів і реж(и, е)серів. Інтернет допоможе (не) тіл()ки дізнатися 

(як)(най)біл()ше про улюблені філ()ми а й наприклад вибрати (відео)касету. 

«Відео Гід» це справжній довідник з ус()ого що стосує()я кіно. Вам 

сподобався філ()м але ви (не)знаєте його назви? Ви хоч(и, е)те знати які філ()ми 

зняв (С, с)тівен (С, с)пілберг? Чи ви раптом забули хто у 1982 році отримав (О, 

о)скара за кра(шч, щ)ий грим? Відповіді на такі зап(и, е)та(н, нн)я ви можете 

знайти в (кіно)енц(и, е)клопедії «Відео Гід». На цьому сайті зібрано відомості 

про вел(и, е)чезну кіл()кіст() філ()мів випущених з 1900 року до наших днів. На 

біл()шіст() філ()мів крім звичайної інформації реж(и, е)сер склад акторів рік 

випуску отримані нагороди є короткі анотації або р(и, е)цензії. Тут також 

можна дізнатися про творчий шлях актора чи р(и, е)жисера. Пошук філ()мів 

здійснює()я як за назвою так і за роком випуску. 

Крім того на «Відео Гіді» представлено повний п(и, е)релік володарів (О, 

о)скара за всі роки а також лаур(и, е)атів інших (кіно)премій. Якщо вам 

потрібні фотографії акторів то до ваших послуг сайти з (різно)бічним добором 

матеріалів «Кіноманія» і «Кіноляпи». 

З журн. «ПК просто» 

 

САМОДИКТАНТ 7 

На пагорках оточ(и, е)них в(и, е)сокою міцною стіною від нападу ворогів 

в(и, е)сочів (Л, л)()вів місто що його зб()дував для сина (Л, л)ева у XIII столі(т, 

тт)і (Д, д)анило (Г, г)алиц()кий. 

Українс()кі пол()с()кі єврейс()кі грец()кі вірменс()кі німец()кі слова слова 

багат()ох інших мов лунают() на вул(и, е)цях. А вул(и, е)ці рівні з(и, е)лені а 

будинки кам()яні чисті. 

Іван (Ф, ф)едоров знав від Хо(т, д)кевичів що (Л, л) ()вів в(и, е)лике й 

багате місто де в(и, е)дут() торгівлю купці з різних країн де багато монаст(и, 

е)рів і ц(и, е)рков де ж(и, е)ве сила р(и, е)місників. 

У такому міс()і напевно потрібна робота друкар(а, я). 
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У (Л, л)()вові й ос(и, е)лився перший друкар(). 

У лютому 1574 року вийшла у (Л, л) ()вові перша друкована книжка в 

Україні. 

Художн()о і тонко була вона зробл(и, е)на. Майст(и, е)р пер(и, е)вершив 

своє перше вида(н, нн)я хоча (А, а)постол (Л, л) ()вівс()кий був подібний до (М, 

м)осковс()кого. Але було в книжці дещо відмі(н, нн)е. Нові малюнки інша 

(після)мова. Новий малюнок самого (А, а)постола (Л, л)уки. Цікавою і новою 

була в книзі сторін()ка де з лівого боку красувався (Г, г)ерб старови(н, нн)ого 

міста (Л, л) ()вова з (Л, л)евом (по)с(и, е)редині а з правого герб самого 

друкар(а, я) кутник (не)обхідний прилад для друку і вигин річки адже «книги це 

ріки що напувают() (В, в)сесвіт». 

Найперший на всій (Р, р)усі буквар() для дітей надрукував (І, і)ван (Ф, 

ф)едоров у (Л, л) ()вові в 1574 році. 

За О. ІВАНЕНКО 

 

САМОДИКТАНТ 8 

Перша літописна згадка про тризуб відноси()я до д(е, и)сятого 

столі(т,гт)я. За свідче(н,нн)ям (Б, б)олгарського рукопису (К, к)иївський князь 

(С,с)вятослав увінчував цим знаком д(е, и)ржаки своїх знамен. Згодом тризуб 

стає (велико)князівським знаком (К, к)иївської (Р, р)усі. 

Тризуб поширюється на всіх землях України протягом багатьох століть. І 

лише у період її феодального роздробл(е, и)(нн, н)я він поступово виходить з 

ужитку витісняється зображ(е, и)(нн, н)ям святого (А,а)рхи)стратига (М, 

м)ихаїла на (К, к)иївщині та лева що дереться на скелю на (З, 

з)ахідно(У, у)країнських землях. 

Історія національного прапора також сягає у сиву давнину в часи 

язичництва. 

Надзвичайного пошир(е, и)ння на тер(е, и)торії України прапори дістають 

з прийняттям тут хр(е, и)стиянства. На зміну язичницьким символам дер(и, е)ву 

жи(тт, т)я фантастичним тваринам і птахам приходять нові зображення (X, 

х)риста (С, с)пасителя (Г, г)еоргія (П, п)обідоносця (М, м)иколи (Ч, 

ч)удотворця та інших. їх нашивають золотими та срібними нитками на 

полотнищах (К, к)нязівських знамен. Колірна гама була надзвичайно багата 

поєднання кольорів різноманітне і гармонійне. 

І все(ж) які кольори найчастіше зустрічаються на (К, к)няжих прапорах? 

Домінування жовтого та блакитного з різними тіньовими гамами на прапорах 

(К, к)иївської (Р, р)усі простежується з періоду прийняття (X, х)ристиянства. З 

часом ці два кольори набувають значення державних. 

Усе що було характерним для українського образотворчого й 

декоративно(прикладного) мистецтва зображувалося на козацьких корогвах 

прапорах та клейнодах (С, с)вяте сонце місяць зірки коло олені зброя. На 

корогвах та прапорах вишивали також і образ (С, с)вятої (П, п)окрови. 

Починаючи з XVI століття поряд з названою символікою поширюється 

зображення на полкових стягах козака із шаблею на лівому боці та рушницею 

на лівому плечі. З часом це зображення починає домінувати над іншими 
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символами стає гербом (Н, н)изового (В, в)ійська. 

Поєднання блакитного і жовтого кольорів на корогвах та прапорах було у 

біл...шості козацьких полків України. Воно ж використовувалося при 

зображенні багатьох гербів родових, сімейних українських гет...манів і 

козацької старшини. 

За Г. КОБКОМ, О. КОБКО, «Літературна Україна», 25 липня 1991 р. 

 

САМОДИКТАНТ 9 

В далеких ()жунглях сивіє фак()р Під сонцем рож(и, е)віє Гонолулу 1 

дал()ніх арф незна(н, нн)ий перебір Поетові торкає душу чулу... 

А скіл()ки там сер(и, е)д блакитних зір Є дивних снів яких ми 

(не)збагнули!.. 

І все(таки) єдину має віс() 

Єдиний космос є коха(н, нн)я скріз(). 

Нанизуючи ці рядки октав Як на шнурок обточене намисто Я (б) так собі 

жартуючи сказав: 

Усі світи мабут() з одного тіста Котрого складу ще ніхто (не)взнав Хоч до 

г()потез дивні є арт()сти Котрим то Ар()стот(и, е)л() то Платон Свій давн()й 

позичают() кам(и, е)ртон. 

М. РИЛЬСЬКИЙ 

 

САМОДИКТАНТ 10 

Д(е, и)ктатори королі імп(е, и)ратори Мліючи в димі хвал()би Ро(з, 

зз)являли пащі мов крат(е, и)ри І гукали: 

- Ми символ доби. 

- Хто не з нами той проти (Б, б)ога - 

- Хто не з нами той проти всіх –  

І сипались лаври убогі 

До куцих кр()вавих ніг. 

Нікчемна продажна челядь Банда кривляк для втіх Щоб мати що пов(е, 

и)черят() 

Годувала холуйством їх. 

Ідоли обслине(нн, н)і обцілова(нн, н)і Ішли в(е, и)личаві в своїй ході. 

А поруч вставали (не)коронова(нн, н)і Кор(е, и)феї (К, к)оперники і (Дж, 

дж)орджоне, Шевченко підводив могутнє чоло, 

І біля вічного їхнього трону Лакузи жодного (не)було. 

Бо щире, в(е, и)соке небо (Не) підмалюєш квачем Бо величі справжній 

(не)треба Спиратис() на плечі нікчем. 

В.СИМОНЕНКО
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IV. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

1. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка 

А боєць, вищість, зраджений, відсіювання 

Б євробачення, воїнський, італієць, розжувати 

В подвоєння, лояльний, надзвуковий, вимріяний 

Г гущавінь, озброєння, лоджія, осяяння 

Д виявлення, відзвітувати, мелодія, їдальня 

2. Приголосні тільки глухі в кожному слові рядка 
А фікус, папуга, цукати, тьохкати 

Б капуста, пакетик, сахатися, ціпочок 

В ситечко, тапочки, пайок, часопис 

Г тактика, пощастити, сестриця, цяточка 

Д сипучість, частка, пакуночок, точиться 

3. Підкреслена буква позначає той самий звук в усіх словах рядка 
А фужер, левкой, марафон, симфонія    

Б  пишеться, тюлень, стіл, тьмяний 

В  хибний, хвалько, схопити, мох 

Г  просьба, сім’я, прихильність, сяйво    

Д  колесо, мокрий, вокзал, скупість 

4. Звук [с] вимовляємо в усіх словах рядка 
А сирий, гасити, сімейний 

Б радість, сонцепоклонник, писати 

В  посада, зцементований, смачно 

Г мороз, садок, господиня   

Д  просьба, виспатись, босий 

5. Наголос на другому складі мають усі слова рядка   

А дочка, подруга, вимова, сантиметр, ідемо 

Б спина, виразно, завдання, попереду   

В предмет, рукопис, ненавидіти, в'язкий   

Г кропива, приязнь, горошина, каталог 

6. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 
А випещ..ний, долон..чка, удалеч..ні, овоч..сховище   

Б книж..чка, корен..плоди, город..на, б..нтежити 

В ож..ледь, сив..на, замер..хтіти, л..вада   

Г випл..каний, гус..ниця, защ..друвати, л..ментувати   

Д сут..ніти, зат..сатися, горщ..ковий, кл..котіти 

7. Літеру и треба писати в усіх словах рядка 
А бад..лина, благоч..стивий, кр..хкий, ж..виця 

Б вар..во, меж..річчя, вич..пурений, кр..шталь 

В п’ят..річка, заруч..ни, нев..димка, обітн..ця 

Г зач..нати, виконав..ця, знів..чити, вел..чина 

Д нож..чок, печ..во, викор..нити, оз..ратися 

8. Літеру ґ  треба писати в усіх словах рядка 
А джи(г, ґ)ун, (г, ґ)удзик, а(г, ґ)рус, (г, ґ)учний 
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Б (г, ґ)рунтець, (г, ґ)нотик, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда 

В (г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)роно, (г, ґ)ава 

Г джи(г, ґ)іт, (г, ґ)речний, об(г, ґ)рунтувати, (г, ґ)уцул 

Д (г, ґ)атунок, за(г, ґ)ратувати, за(г, ґ)артувати, (г, ґ)ринджоли 

9. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах 

рядка   
А волос..ний, особистіс..ний, зліс..ний, зап'яс..ний 

Б цінніс..ний, виїз..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний 

В тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний 

Г очис..ний, пристрас..ний, улес..ливий, кореспонден..ський 

10. Усі слова написані правильно в рядку   
А   викладацький, молотьба, вохкість 

Б    карпатський, дорожчати, робітництво 

В   криворізький, об’їжджати, французський 

Г   інтелігентський, сонячний, надхнення 

Д   тюркський, свідотство, соняшник 

11. М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка 
А кіл..кість, пот..мянілий, Уман..щина, ескадрил..я 

Б власниц..кий, нен..чин, боїш..ся, сяд..мо 

В павіл..йон, дон..чин, с..огодні, прос..ба 

Г їдал..ня, батал..йон, Акс..онов, матін..чин 

12. М'який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка 
А тон..ший, ніч.., перелаз..мо, рибал..ці 

Б землян..ці, яблун..ці, ремін..чик, емул..сія   

В буквар.., брин..чати, т..мяність, чотир..ма 

Г Уман..щина, майбут..нє, мен..ший, бжіл..ці 

13. Апостроф ставиться в усіх словах рядка   

А В..ячеслав, кар..єра, пів..ящика, медв..яний 

Б верб..я, міжгір..я, дзв..якнути, без..ядерний        

В зв..ялити, кур..йозний, між..ярусний, круп..яний 

Г двох..ярусний, пів..яру, об..єкт, під..їжджати 

14. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка 

А священ..ий, довгождан..ий, блажен..ий, спросон..я 

Б подорож..ю, Поволж..я, пам'ят..ю, суцвіт..я 

В л..яний, зран..я, він..ицький, об..ризкати         

Г безліч..ю, юн..ат, розкіш..ю, жовч..ю 

15. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка 
А крос..ворд, буд..изм, іл..юзія, оперет..а 

Б піц..ерія, гум..анізм, ім..унітет, груп..овий 

В кристал..ічний, однотон..ий, мас..ивний, кол..екція 

Г діаграм..а, кас..ета, ім..обілізація, процес..ор 

Д конгрес..мен, оперет..а, ел..егія, бон..а (гувернантка)  

16. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка 

А пр..вражий, пр..велебний, пр..дивний, пр..святий 

Б пр..хороший, пр..благий, пр..бережний, пр..красний 
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В пр..жовтий, пр..гірклий, пр..освященний, пр..новий 

Г пр..тихий, пр..жовкати, пр..непорочний, пр..дивний 

Д пр..зирливий, пр..глушений, пр..пишний, пр..вірний 

17. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка 

А пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток 

Б пр..біднюватися, пр..везений, пр..славний   

В пр..солодити, пр..солодкий, пр..сісти 

Г пр..мирний, пр..міський, пр..чинити 

Д пр..сохнути, пр..високий, пр..ахкувати 

18. Префікс с- треба писати в усіх словах рядка 

А (з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти, (з, с)чепити 

Б (з, с)твердження, (з, с)хованка, (з, с)постереження, (з, с)сушити 

В (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний   

Г (з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити 

19. Літеру с треба писати в усіх словах рядка 

А бе..коштовний, ..казати, ..керований 

Б ..формувати, пере..кочити, ..фотографувати   

В ..плетений, ..питати, ..шити   

Г ..тягнути, ро..тлумачити, не..терпний   

Д ..фальшувати, бе..смертя, ..хвалити 

20. Прикметники з суфіксом -зьк- утворюються від усіх іменників 

рядка 

А Золотоноша, молодець, студент, Буг 

Б Волга, товариш, турист, черкес 

В Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Таганрог 

Г француз, ремісник, турок, брат 

21. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження 

пишуться з буквою и 

А Алж..р, еруд..ція, р..читатив, ш..фон 

Б вент..ляція, с..стема, д..сертація, кор..фей 

В д..намічний, метод..ка, ц..вілізація, д..лікатний      

Г пр..нциповий, д..корація, д..ректор, р..торика   

22. Через дефіс пишуться всі слова в рядку 

А генерал/майор, кіловат/година, міні/комп'ютер 

Б південно/бережний, південно/східний, північно/західний 

В військово/транспортний, військово/зобов'язаний, військово/юридичний 

Г ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий 

Д вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка 

23. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку 

А лимонно/жовтий, історико/культурний, теоретико/пізнавальний 

Б оздоровчо/спортивний, вогняно/червоний, військово/полонений 

В сліпучо/білий, середньо/віччя, північно/східний 

Г міжнародно/правовий, організаційно/технічний, лимонно/кислий 

Д дослідно/виробничий, пів/аркуш, лірико/драматичний 

24. Усі складні слова потрібно писати разом у рядку 
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А вічно/зелений, жовто/грудий, науково/фантастичний   

Б дрібно/листий, спортивно/оздоровчий, електро/ремонтний   

В важко/атлетичний, військово/патріотичний, мало/досвідчений   

Г електро/магнітний, кам'яно/вугільний, валютно/фінансовий 

Д євро/інтеграційний, старо/український, південно/кримський 

25. Разом треба писати всі займенники рядка 

А аби/хто, де/котрий, будь/що, хто/небудь 

Б де/хто, чий/небудь, аби/кому, де/кому 

В де/якого, аби/кому, кому/сь, аби/чим 

Г що/небудь, де/який, будь/який, чого/небудь 

26. Разом треба писати всі прислівники рядка 

А без/вісти, в/серйоз, до/речі, на/вскіс 

Б у/розтіч, від/давна, без/перестанку, у/брід 

В за/багато, до/вкруги, до/вподоби, на/впростець 

Г по/двоє, по/декуди, на/весні, у/досвіта 

Д с/піднизу, на/прокат, на/жаль, в/суціль 

27. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку 

А вряди/годи, любо/дорого, раз/у/раз, коли/не/коли 

Б хтозна/коли, пліч/о/пліч, по/літньому, навік/віки 

В по/батьківськи, крок/за/кроком, часто/густо, з давніх/давен 

Г по/сусідськи, по/одинці, де/не/де, сяк/так 

Д зроду /віку, як/не/як, кінець/кінцем, довго/довго 

28. Правильно записано всі прислівники рядка 

А по сусідськи, удвох, з гори, на диво 

Б віднині, нашвидку, без кінця, до вподоби 

В десь-інде, підчас, допобачення, сповна 

Г з роду-віку, на щастя, на виворіт, здалека 

29. Частка НЕ пишеться РАЗОМ з усіма словами рядка 

А не/довгочасні стосунки; не/спростований факт; не/високе дерево 

Б не/начебто знаю; не/ясний, а похмурий; не/сказанне диво 

В не/виконавши проект; не/званий гість; не/розроблені питання 

Г не/активний учень; ще не/розв'язані проблеми; не/гайні вказівки     

30. Виділене слово вжито в прямому значенні в реченні     

А Холодні осінні тумани спускають на землю мокрі коси.  

Б У чужу душу не влізеш. 

В Умивається сльозами убога земля.  

Г Приходять друзі, виринають у пам'яті спогади.  

31. Слово серце вжито в прямому значенні в рядку 

А щире серце;  

Б хворе серце;  

В батьківське серце;  

Г серце України.  

32. Слово сміється вжите в переносному значенні в рядку 

А синок сміється 

Б сонце сміється 
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В сміється від задоволення 

Г учень сміється 

Д сміється з моєї невдачі 

33. До емоційно забарвленої лексики належать усі слова рядка 

А дівчисько, второпати, прикріпити, базікати;  

Б беркицьнутись, козаченько, повчання, мамусю 

В зіронька, злодюга, вікопомний, роззява;  

Г рученьки, проміння, вітрище, самісінький.   

34. Омоніми використано в реченні         

А Ти будь не скупердяй, не скнара і знай батьківські заповіти.  

Б Якщо у тілі душа крилата – що їй хороми, що їй палати.  

В Веснонько любая, часу не гай, якнайскоріше прилинь у наш гай.  

Г Народові потрібні не виграні битви, не втішання славою і волею, а 

майбуття.  

35. Синоніми використано в реченні 

А зустрічати гостя – проводжати гостя 

Б жвавий хлопчина – прудкий хлопчина 

В привозити подарунки – привезені подарунки 

Г будівельний кран – водопровідний кран 

36. Синонімічний ряд утворюють слова   

А ідеальний, уявний, ілюзорний, примарний;  

Б спільність, згода, спільнота, договір;  

В наступати, просуватися, наставати, запановувати;  

Г досить, доволі, вистачить, годі.  

37.  Із поданих у дужках синонімів кожен із варіантів можливий у 

реченні 

А Він поминув ліс і пішов (стежкою, трактом) через жита.  

Б На узліссі розкинув своє гілля (віковий, древній) дуб.  

В Щось сьогодні такий (довгий, тривалий) день!  

Г (Славетна, легендарна) співачка Соломія Крушельницька мала унікальний 

голос.  

Д І в кого цей хлопець удався такий (вайлуватий, незграбний)?  

38. НЕ МОЖНА замінити поданим у дужках варіантом виділене 

слово в реченні 

А Архітектор наголосив (підкреслив), що проект слід виконати вчасно.  

Б За мить вантажна машина зникла (щезла) з очей.  

В Технічний персонал змарнував (згаяв) багато часу на підготовчі роботи.  

Г У нашій родині панують теплі, дружні стосунки (взаємини).  

Д Щоб здобути (отримати) вищу освіту, потрібно наполегливо працювати.  

39. НЕ МОЖНА замінити поданим у дужках варіантом виділене 

слово в реченні 

А Діти безтурботно (безпечно) гралися на проїжджій частині вулиці.  

Б Усяке друковане слово мало своє місце на поличках цієї бібліотеки 

(книгозбірні).   
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В Максимові Рильському була властива (притаманна) любов до людини і 

природи.   

Г Колись тут було русло (річище) Ташані, потім воно пересохло, поросло 

травою.   

Д Я люблю тільки (лише) таку гру, де я певна, що виграю.  

40. Виділене слово вжито у невластивому йому значенні в реченні 

А Україна проголосила незалежність у серпні 1991 року.  

Б Цю інформацію розголошувати заборонено.  

В Доповідач виголосив палку промову.  

Г Найактивнішим учасникам концерту оголошено подяку.  

Д Голова зборів проголосив порядок денний.  

41. Фразеологічний зворот ужито в реченні 

А Часу було обмаль, а він усе одно бив байдики.  

Б Побачивши великий натовп людей, перехожі дивувалися.      

В Величезна сила криється в людському розумі.  

Г Пісня народжує радість.  

42. Значення «надумане мірило упередженої людини,  яка підганяє 

під нього факти дійсності» має фразеологізм 

А піррова перемога 

Б прокрустове ложе 

В геростратова слава 

Г дамоклів меч 

Д Еолова арфа 

43. Неправильно визначено значення фразеологічного звороту 

А надути губи – образитись, виявити невдоволення 

Б спустити на землю – змусити когось не втрачати почуття реальності 

В рильце в пушку – про когось привітного й лагідного 

Г черв'ячок точить – непокоять тяжкі, гнітючі роздуми 

44. Не збігається за значенням з іншими фразеологізм 

А обламати роги 

Б підвести під монастир 

В збити пиху 

Г вкрутити хвоста 

45. Значення фразеологічного звороту снувати химери 

А пліткувати про щось 

Б інтригувати когось 

В виготовляти домотканий килим 

Г домагатися чого-небудь від когось 

Д фантазувати про щось 

46. Фразеологізм – синонім до слова засоромитися 

А пустити червоного півня 

Б як рак свисне 

В пекти раків 

Г показати, де раки зимують 

Д ухопити шилом патоки 
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47. Фразеологізм – синонім до слова хитрувати 

А заплющувати очі 

Б замилювати очі 

В замазувати очі 

Г заливати очі 

48. Антонім до фразеологізму хоч в око стрель є в реченні 

А Ситуація – хоч крізь землю провалися.  

Б Сьогодні надворі ясно, хоч голки збирай.  

В Тихо довкола, хоч мак сій.  

Г У хаті хоч зуби клади на полицю.  

49. До спільного роду належать усі іменники рядка 

А незграба, добряга, гайдамака, базіка 

Б молодчина, капризуха, нероба, бездара 

В сіромаха, базіка, непосида, неотеса 

Г сердега, нерівня, стиляга, босячня 

Д роботяга, задирака, жирафа, сирота 

50. До жіночого роду належать усі іменники рядка 

А ООН, Чилі, леді, Міссісіпі 

Б Сочі, таксі, метро, кіно   

В піаніно, Делі, аташе, ГЕС 

Г бязь, СДПУ, Токіо, мадам 
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