
 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
з української мови для вступу на навчання за освітнім ступенем 
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с.Балин 

2022 рік.  



1.  Редагування не потребує словосполучення 

 

А.   стомившийся за день 

Б.   початкуючі поети 

В.   дозрівші яблука 

Г.   цілюща рослина 

 

2. Підбери пари синонімів 

А Розуміти                          1 Рандеву 

Б Файний                            2 Метикувати 

В Зубрячити                        3 Гарний 

Г Зустріч                             4 Вчити 

 

3. Найефективніший спосіб в ораторському мистецтві: 

А.  читати виступ із листка 

Б.   вести розповідь, слідкуючи за аудиторією 

В.  прочитати весь виступ 

 

4 . Правильно написано всі слова в рядку 

А. левада, кишеня, мережево 

Б.  серпанок, побачиння, палиця 

В.  морозиво, марево, метушня 

Г.  криниця, мерихтіння, шелест 

 

5.  Синонімом до слова збагнути є 

 

А.  зібгати 

Б.  розбагатіти 

В.  зрозуміти 

Г.  розгубитися 

 

6. У формі наказового способу наведено всі дієслова, ОКРІМ 

А.  пиши 

Б.  чеши 

В.  неси 

Г.  даси 

Д.   проси 

 

 7.  Спільнокореневим до слова водити є слово 

А.  водень 

Б.  водночас 

В.  водевіль 

Г.  водійський 

 



8.  Правильно вжито прийменник у всіх рядках, ОКРІМ 

 

А.  тричі на місяць, на знак нашої дружби 

Б.   модне пальто по коліна, по останній моді 

В.   виконати за наказом, за всіма правилами 

Г.  близько п'ятої години, близько двох тонн 

Д. ласий до меду, беручкий до науки 

 

9.  Доберіть до кожного фразеологізму синонім 

Фразеологізм:                                    Синонім                                  

1 зарубати на носі                             А виводити на чисту воду 

2 бувати в бувальцях                        Б облизня  піймати 

3 сісти в калюжу                               В намотати на вус 

4 зривати маску                                 Г стелитися під ноги 

                                                            Д  знати, де раки  зимують             

10.   Прочитайте речення. 

 

Лише частина студентів ... опанувати правила вимови 

..., хоч Оксана Семенівна, як досвідчений викладач, ... цій темі чимало часу. 

Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків 

А.  змогли, важкими французькими звуками, приділила 

Б.  змогла, важкими французькими звуками, приділив 

В.  змогли, важких французьких звуків, приділив 

Г.  змогли, важкими французькими звуками, приділила 

Д.   змогла, важких французьких звуків, приділила 

 

11.   НЕПРАВИЛЬНО утворено відмінкову форму числівника в реченні 

 

А.   Українці дуже талановиті: до дев’яносто відсотків з них музикальні, здатні 

до музикування. 

Б.   Понад двісті років тому на території Лівобережної України з’явилося це 

мальовниче село. 

В.   Місяць мчить навколо Землі зі швидкістю три тисячі шістсот вісімдесят 

один кілометр за годину. 

Г.   Молоко містить близько ста різних речовин, має високі споживні 

властивості, зумовлені його хімічним складом. 

Д.   Деревоподібні кактуси виростають розгалуженими або зімкнутими і в 

діаметрі сягають двадцяти п’яти сантиметрів 

12.   Неправильно побудовано речення 

А.   Портретисти прагнуть відтворити настрій і почуття людини. 

Б.   Крим дуже сподобався поетові та присвятив йому багато віршів. 

В.   Музика здатна пробудити в нас і веселі, і похмурі емоції. 

Г.   Актриса майстерно перевтілювалась у свою героїню й ніби жила її життям 

 



13.   Установіть відповідність фразеологізмів із його значенням. 

Фразеологізм:                           Значення 

1 поливати брудом              А бути  у відчаї                     

2 варити воду                       Б  лементувати 

3 топтати ряст                      В  жити 

4 вити вовком                       Г ганьбити 

                                              Д  знущатися  

 

14.   Літеру і треба писати на місці пропуску в усіх словах у рядку 

А. двіч.., по-вовч.., опівноч.. 

Б.  навесн.., трох.., увечер.. 

В.  уповн.., нагор.., мимовол.. 

Г.  віднин.., трич.., по-київськ.. 

Д.  по-латин.., пішк.., позаоч.. 

 

15.   Помилку у відмінюванні іменника допущено в рядку 

А.   розмова з Олегом Плющ 

Б.  гаманець Мар’яни Гриців 

В.  телефон Артема Сидька 

Г.  зустріч з Ганною Гончарук 

Д.  робота Данила Федоренка 

 

16.   Підбери пари антонімів 

А.  Високий                         1.   Гіркий 

Б.  Швидкий                        2.  Білий 

В.  Солодкий                       3.  Повільний 

Г.  Чорний                           4.  Низький 

 

17.   Прочитайте фрагмент тексту, у якому пропущено окремі слова. 

Керівника туристичного гуртка Олексія … повідомили про те, що за 

півтора … занять група учнів … орієнтуватися … 

Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків 

А.  Пономаренко, місяців, навчилась, згідно по зірках 

Б .  Пономаренка, місяця, навчилась, за зірками 

В.   Пономаренка, місяці, навчились, по зірками 

Г.  Пономаренко, місяців, навчились, за зірками 

Д.  Пономаренка, місяця, навчились, по зірочками 

 

18.   Найефективніший спосіб в ораторському мистецтві: 

А.  читати виступ із листка 

Б.   вести розповідь, слідкуючи за аудиторією 

В.  прочитати весь виступ 



19.   Виступ включає такі частини: 
А.   підмет, присудок 

Б.   обставина, додаток, означення 

В.   вступ, основна частина, висновок 

 

20 . Правильно треба писати всі слова з м’яким знаком 

А.  хар..ківський, стіл..чик, матін..чин 

Б.  жовч..ю, прес-пап..є, ковал..ський 

В.   миш..як, хустин..ці, Галин..чин 

Г.  рибал..ці, перелл..ється, жул..єн 

Д.  Ул..яна, зган..битися, уман..ський 

 

21. Прочитайте речення. 

Перед виходом з дому не забудьте … світло і , … погоду, … всі вікна. 

Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків 

 

А. вимкнути, незважаючи на, позачиняти 

Б. виключити, незважаючи на, позакривати 

В.  вимкнути, не дивлячись на, позачиняти 

Г.  вимкнути, незважаючи на, позакривати 

Д.  виключити, не дивлячись на, позачиняти 
 

22.  Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 

А.  вар..во, вул..чка, вовч..ня, схов..ще 

Б.  кот..чок, печ..во, виховат..ль, вогн..ще 

В.  водич..нька, добр..во, страхов..сько, пал..во 

Г.  русалч..н, кринич..нька, парканч..к, згар..ще 

Д.  плет..во, порадн..ця, посміхов..сько, доньч..н 
 

23.    Граматично правильне речення можна утворити, якщо до фрагмента 

«Оглядаючи експозицію музею, …» додати 

 

А.  екскурсовод  правильно наводила невідомі факти про неї. 

Б.  усі експонати вразили нас своїми цікавинками 

В.  уважно слухайте гіда, робіть короткі записи. 

Г.  наші знання були дуже доречними. 

Д.  це чудова можливість полетіти  в минуле 
 

24.   М ’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку 

А.  їдал..ня не працює, далеке майбут..нє 

Б.  ткац..кий верстат, срібний лан..цюжок 

В.  на тонкій жердин..ці, стан..те поруч 

Г.   обчислювал..ний прилад, дон..чине свято 



 

25.  Граматично правильне продовження речення «Купуючи мобільний 

телефон,..» наведено в рядку 

А. не забудьте уточнити термін гарантії. 

Б. нам запропонували три різні марки. 

В.  у нас виникли великі сумніви. 

Г.  до дівчат привітно усміхнувся продавець. 

Д.  у мене несподівано з’явилась ідея 
 

26. Прочитайте речення. 

В образі … вбачаємо схожість із красунчиком … – героєм роману … 

Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків 

А.  Степана Радченко, Жорж Дюруа, Гі де Мопассана 

Б.  Степана Радченко, Жоржем Дюруа, Гі де Мопассан 

В.   Степана Радченка, Жоржем Дюруа, Гі де Мопассан 

Г.  Степана Радченка, Жоржем Дюруа, Гі де Мопассана 

Д.  Степана Радченка, Жорж Дюруа, Гі де Мопассана 

27.  З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає 

наступне слово). 

(1)Дивно, (2)що дуже часто ми дозволяємо (3)собі ставати рабами власного 

егоїзму, (4)невже таки невиправна природа людська? 

А.  частка 

Б.  сполучник 

В. прийменник 

Г.  прислівник 

Д.  займенник 

28.   Визначте правильні варіанти послідовного заповнення цих пропусків для 

кожного речення. 

Старшокласники подякували __________ за таку чудову новину й розбіглися 

по __________, і лише __________ залишилися й розпочали планувати 

майбутню поїздку. 

А. Людмилі Володимирівні, кабінетах, троє учениць 

 Б. Людмилу Володимирівну, кабінетах, три учениці 

 В. Людмилі Володимирівній, кабінетам, троє учениць 

  Г. Людмилу Володимирівну, кабінетам, три учениці 

  Д. Людмилі Володимирівні, кабінетах, три учениці 

 

 

 



29.  Визначте правильні варіанти послідовного заповнення цих пропусків для 

кожного речення. 

За час російсько-української війни цей славетний козацький край мобілізував 

більше  __________ воїнів, прийняв тисячі поранених і налічує понад 

 __________ волонтерів. 

А. двадцять тисяч, двохста тисяч 

Б. двадцяти тисячі, двохсот тисяч 

В. двадцятьох тисяч, двухсот тисяч 

Г. двадцятьох тисяч, двохстах тисяч 

Д. двадцяти тисяч, двісті тисяч 

 

30.  Визначте правильні варіанти послідовного заповнення цих пропусків для 

кожного речення. 

__________ Чарльза Дарвіна, головною рушійною силою еволюції є 

__________ добір. 

А. По теорії, природній 

Б. За теорією, природний 

В. Згідно теорії, природний 

Г. У відповідності до теорії, природній 

Д. Відповідно теорії, природній 

 


